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ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
เรียน  ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลธาตุพนมทุกท่าน 

 บัดนี้   ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลธาตุพนม   จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม  อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
ธาตุพนม  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถานการณ์คลัง 
 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เทศบาลต าบลธาตุพนมมีสถานะ   
การเงินดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    9,386,266.81  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม                43,404,735.47  บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม       3,207,603.26  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 1  โครงการ 
        รวม  958,575.60    บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  -  โครงการ  
                 รวม  -  บาท 
 

   ๑.๒ เงินกู้คงค้าง  รวม  33,830,940.91  บาท  
 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
(1)รายรับจริงทั้งสิ้น  89,420,147.20    บาท   ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร       2,707,113.00    บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต    1,148,777.30    บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      2,740,657.07    บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   1,110,720.00    บาท      
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      1,010,590.00    บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                      -        บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร              39,310,264.33    บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป              40,700,396.00    บาท 
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   691,629.50  บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  89,171,498.09  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง           21,950,765.23  บาท 
 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    29,674,917.66  บาท 
 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   29,331,645.70  บาท 
          งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)           579,400.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน)                  -     บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)         6,943,140.00  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          691,629.50  บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน                         -    บาท 
 
3. งบเฉพาะการ 
ประเภทกิจการ      -          กิจการ     - 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.    -    มีรายรับจริง       -       บาท      รายจ่ายจริง                      -          บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ   จ านวน                      -   บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ านวน                      - บาท
  ก าไรสุทธิ     จ านวน                      -           บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่    -                     จ านวน                      -          บาท 
  ทรัพย์จ าน า                                                จ านวน                       -         บาท
        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 



2.1 รายรับจริง
รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง
  หมวดภาษีอากร                       2,707,113.00                     2,980,000.00                    2,979,000.00
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                       1,148,777.30                     2,330,000.00                    1,828,000.00
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       2,740,657.07                     3,890,000.00                    2,893,000.00
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                       1,110,720.00                     1,300,000.00                    1,100,000.00
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                       1,010,590.00                     1,580,000.00                    1,200,000.00
  หมวดรายได้จากทุน                                         -                          200,000.00
  รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง                      8,717,857.37                  12,280,000.00                 10,000,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  หมวดภาษีจัดสรร                     39,310,264.33                   41,710,000.00                  42,150,000.00
  รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                    39,310,264.33                  41,710,000.00                 42,150,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป                     40,700,396.00                   53,650,000.00                  42,920,000.00
  รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                    40,700,396.00                  53,650,000.00                 42,920,000.00
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
  หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          691,629.50  -  - 
  รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์                          691,629.50                                       -                                        -   

รวม                    89,420,147.20                107,640,000.00                 95,070,000.00

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

เทศบาลต าบลธาตุพนม
อ าเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

รายรับ



2.2 รายจ่ายจริง

รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2560 ณ 30 กันยายน ปี 2561 ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ
    งบกลาง                     21,950,765.23 25,317,480.00 27,878,120.00
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)                     29,674,917.66 35,442,230.00 31,576,230.00
    งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่า
สาธารณูปโภค)

                    29,331,645.70 34,413,740.00 26,765,650.00

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง)                          579,400.00 5,276,550 1,369,000
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                                         -    -  -
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                       6,943,140.00 7,185,000 7,411,000
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโดยระบุวัตถุประสงค์)                          691,629.50

รวมจ่ายจากงบประมาณ                    89,171,498.09 107,635,000.00 95,000,000.00
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ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2562

เทศบาลต าบลธาตุพนม
อ าเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

รายจ่าย



อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

เทศบาลต าบลธาตุพนม

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เรื่อง

ส่วนที่  2

เทศบัญญัติ



ดา้น
ดา้นบริหารงานทัว่ไป 21,937,760 บาท

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 19,067,380 บาท

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,870,380 บาท

ดา้นบริการชมุชนและสังคม 38,741,930 บาท

  แผนงานการศึกษา 22,944,930 บาท

  แผนงานสาธารณสุข 3,323,920 บาท

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,334,120 บาท

  แผนงานเคหะและชุมชน 7,604,360 บาท

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 567,600 บาท

  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 1,967,000 บาท

ดา้นการเศรษฐกิจ 6,442,190 บาท

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,637,190 บาท

  แผนงานการเกษตร บาท

  แผนงานการพาณิชย์ 1,805,000 บาท

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน 27,878,120 บาท

  แผนงานงบกลาง 27,878,120 บาท

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิ้น 95,000,000 บาท

5

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562

เทศบาลต าบลธาตุพนม
ยอดรวม



งาน
งบ
งบบุคลากร 12,993,000 0 0 12,993,000
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,848,320
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 10,144,680
งบด าเนินงาน 3,929,000 192,000 1,516,080 5,637,080
  ค่าตอบแทน 508,000
  ค่าใช้สอย 2,387,000 71,000 1,302,080
  ค่าวัสดุ 189,000 71,000 202,000
  ค่าสาธารณูปโภค 845,000 50,000 12,000
งบลงทุน 351,500 39,800 11,000 402,300
  ค่าครุภัณฑ์ 351,500 39,800 11,000
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 35,000 0 0 35,000
  เงินอุดหนุน 35,000

รวม 17,308,500 231,800 1,527,080 19,067,380

6

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม



งาน
งบ
งบบุคลากร 1,462,380 0 1,462,380
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,462,380
งบด าเนินงาน 1,193,000 215,000 1,408,000
  ค่าตอบแทน 67,000
  ค่าใช้สอย 946,000 22,000
  ค่าวัสดุ 180,000 193,000
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 0 0 0
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 2,655,380 215,000 2,870,380

7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ
งบบุคลากร 6,682,560 0 6,682,560
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 6,682,560
งบด าเนินงาน 1,838,790 7,197,580 9,036,370
  ค่าตอบแทน 102,200
  ค่าใช้สอย 1,393,590 2,996,980
  ค่าวัสดุ 113,000 4,200,600
  ค่าสาธารณูปโภค 230,000
งบลงทุน 150,000 0 150,000
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 150,000
งบเงินอุดหนุน 0 7,076,000 7,076,000
  เงินอุดหนุน 7,076,000

รวม 8,671,350 14,273,580 22,944,930

8

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ
งบบุคลากร 2,587,920 0 0 0 2,587,920
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,587,920
งบด าเนินงาน 282,000 0 75,000 79,000 436,000
  ค่าตอบแทน 119,000
  ค่าใช้สอย 65,000 50,000
  ค่าวัสดุ 98,000 25,000 20,000
  ค่าสาธารณูปโภค 59,000
งบลงทุน 0 0 0 0 0
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 20,000 280,000 0 300,000
  เงินอุดหนุน 20,000 280,000

รวม 2,869,920 20,000 355,000 79,000 3,323,920

9

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม



งาน
งบ
งบบุคลากร 2,127,120 0 2,127,120
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,127,120
งบด าเนินงาน 117,000 90,000 207,000
  ค่าตอบแทน 32,000
  ค่าใช้สอย 15,000 90,000
  ค่าวัสดุ 70,000
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 0 0 0
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 2,244,120 90,000 2,334,120

10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสังคม
สงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ
งบบุคลากร 3,451,760 0 0 0 3,451,760
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,451,760
งบด าเนินงาน 70,000 170,000 303,000 3,609,600 4,152,600
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย 50,000 2,639,600
  ค่าวัสดุ 70,000 120,000 303,000 970,000
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 0 0 0 0 0
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 3,521,760 170,000 303,000 3,609,600 7,604,360

11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับเคหะและชมุชน งานไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ

งานก าจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล รวม



งาน
งบ
งบบุคลากร 0
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน 567,600
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย 567,600
  ค่าวัสดุ
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 0
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0
  เงินอุดหนุน

รวม 567,600

12

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน



งาน
งบ
งบบุคลากร 0 0 0
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน 172,000 1,795,000 1,967,000
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย 162,000 1,795,000
  ค่าวัสดุ 10,000
  ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน 0 0 0
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 172,000 1,795,000 1,967,000

13

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถ่ิน รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ
งบบุคลากร 2,271,490 0 2,271,490
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,271,490
งบด าเนินงาน 1,359,000 190,000 1,549,000
  ค่าตอบแทน 89,000
  ค่าใช้สอย 1,147,000 100,000
  ค่าวัสดุ 83,000 90,000
  ค่าสาธารณูปโภค 40,000
งบลงทุน 169,500 647,200 816,700
  ค่าครุภัณฑ์ 169,500
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง 647,200
งบเงินอุดหนุน 0 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 3,799,990 837,200 4,637,190

14

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม



งาน
งบ งานตลาดสด
งบบุคลากร 0 0 0
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)
งบด าเนินงาน 581,000 1,224,000 1,805,000
  ค่าตอบแทน
  ค่าใช้สอย 418,000 954,000
  ค่าวัสดุ
  ค่าสาธารณูปโภค 163,000 270,000
งบลงทุน 0 0
  ค่าครุภัณฑ์
  ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน 0 0
  เงินอุดหนุน

รวม 581,000 1,224,000 1,805,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการพาณิชย์

งานโรงฆ่าสัตว์ รวม



งาน
งบ
งบกลาง
  1. ประเภทค่าช าระหน้ีเงินตน้ 7,541,250
  2. ประเภทค่าช าระหน้ีดอกเบีย้ 3,284,370
  3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 485,000
  4. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ 11,500,000
  5. ประเภทเบีย้ยังชพีคนพิการ 2,780,000
  6. ประเภทเบีย้ยังชพีผู้ป่วยเอดส์ 90,000
  7. ประเภทเงินส ารองจ่าย 450,000
  8. ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผูกพัน 330,210
      - ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 80,210
      - เงินสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ 250,000
  9. ประเภทเงินชว่ยพิเศษ 40,000
      - เงินช่วยค่าท าศพ 5,000
      - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 35,000
งบบ าเหน็จ/บ านาญ 1,377,290
 1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 880,400
 2. เงินค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 159,240
 3. เงินค่าบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า 117,650
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ านาญ 10,000
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ 10,000
6. เงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครูเทศบาลต าบลธาตุพนม 200,000

รวม 27,878,120
16

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลต าบลธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม  จังหวดันครพนม

งบกลาง

งานงบกลาง



ขอ้ 1 เทศบัญญัติ นีเ้รียกว่า ขอ้บัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ขอ้ 2 เทศบัญญัติ นีใ้ห้ใชบ้ังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป
ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  95,000,000.- บาท

ด้าน
ด้านบรหิารงานทัว่ไป 21,937,760 บาท

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 19,067,380 บาท

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,870,380 บาท

ด้านบรกิารชุมชนและสังคม 38,741,930 บาท

  แผนงานการศึกษา 22,944,930 บาท

  แผนงานสาธารณสุข 3,323,920 บาท

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2,334,120 บาท

  แผนงานเคหะและชมุชน 7,604,360 บาท

  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 567,600 บาท

  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 1,967,000 บาท

ด้านการเศรษฐกิจ 6,442,190 บาท

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,637,190 บาท

  แผนงานการเกษตร บาท

  แผนงานการพาณิชย์ 1,805,000 บาท

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 27,878,120 บาท

  แผนงานงบกลาง 27,878,120 บาท

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิน้ 95,000,000 บาท

17

ยอดรวม

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562

เทศบาลต าบลธาตุพนม
อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

               โดยที่เป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  มาตรา 65  จึงตราเทศบัญญัติขึน้ไว้    
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลธาตุพนม  และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

               ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอดุหนุนทั่วไป  
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 95,000,000.- บาท   โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี้
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รหัส

บัญชี ปี 2558 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60
   ปี 2561       
  ณ พฤษภาคม

ยอด
ตา่ง
(%)

ปี 25๖2

รายไดจ้ัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 411000

(1)    ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 411001 1,582,322.25 1,586,303.16  1,751,758.00 1,834,266.88   1,900,000.00   
(2)    ภาษีบ ารุงท้องที่ 411002 1,616.00        620.00            620.00           490.00           1,000.00        
(3)    ภาษีป้าย 411003 665,244.00    784,428.00     818,225.00    827,472.00    950,000.00    
(4)    อากรการฆา่สัตว์ 411004 96,728.00      87,385.00       136,510.00    93,670.00      128,000.00    

รวม 2,345,910.25 2,458,736.16 2,707,113.00 2,755,898.88  2,979,000.00  

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 412000

(1)    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆา่สัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 412101 172,755.00    156,864.00     32,102.00      -                
(2)    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 412103 11,638.30      17,432.84       12,115.30      11,950.40      20,000.00      
(4)    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ 412105 999,958.00    359,783.00     359,308.00    210,349.00    365,000.00    
(5)    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 412106 15,351.00      16,998.00       8,832.00        9,845.00        20,000.00      
(6)    ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 412107 249,280.00    268,265.00     292,895.00    304,270.00    900,000.00    
(7)    ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 412109 30,900.00      37,100.00       36,250.00      27,650.00      38,000.00      

(8)  ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 412111 17,900.00      20,400.00       18,000.00      9,000.00        20,000.00      
(9)  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 412112 2,530.00        3,660.00         4,710.00        5,990.00        10,000.00      
(10)  ค่าปรับผู้กระท าความผิดกฎหมายจราจรทางบก 412202 -                 
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รายงานประมาณการรายรับ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562
เทศบาลต าบลธาตุพนม

อ าเภอธาตุพนม   จังหวัดนครพนม

ประเภท

รับจริง  ประมาณการ



รหัส

บัญชี ปี 2558 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60
   ปี 2561       
  ณ พฤษภาคม

ยอด
ตา่ง
(%)

ปี 25๖2

(11)  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง

412204 18,650.00      20,250.00      2,200.00        30,000.00      

(12) ค่าปรับผู้กระท าผิดกฏหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 412209 24,830.00       14,140.00      11,130.00      15,000.00      
(13)  ค่าปรับการผิดสัญญา 412210 37,387.00      -                 
(14)  ค่าปรับอื่น  ๆ 412299 -                 3,845.00         5,000.00        5,000.00        
(15)  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 412301 15,000.00      15,000.00       15,000.00      10,000.00      10,000.00      
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายฯ 412303 79,750.00      70,650.00      100,000.00    
(17)  ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
ในครัวหรือพื้นที่ใดซ่ึงมีพื้นที่เกิน  200  ตารางเมตร

412304 8,000.00        7,295.00         6,805.00        6,250.00        10,000.00      

(18)  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (เร่ขาย , แผงลอย) 412305 233,275.00    267,990.00     228,755.00    227,797.00    250,000.00    
(19)  ค่าใบอนุญาตให้ต้ังตลาดเอกชน 412306 2,000.00        2,000.00         2,000.00        -                
(20)  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 412307 1,394.20        1,080.00         1,050.00        760.00           5,000.00        
(21)  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง 412308 13,395.00      15,085.00       14,275.00      21,530.00      30,000.00      
(22) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 412399 77,380.00       82,290.00      

รวม 1,909,163.50 1,295,007.84 1,148,777.30 934,371.40   1,828,000.00  
หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน 413000

(1) ค่าเช่าทีดิ่น  (อาคารพาณิชย์) 413001 233,200.00    209,040.00     204,560.00    176,910.00    243,000.00    
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที(่ท่าเทียบเรือ,OTOP,ขนส่ง,ตลาดสด) 413002 2,219,925.00 2,301,764.00  2,458,030.00 2,005,055.00   2,600,000.00   
(3) ดอกเบีย้ 413003 101,952.37    75,472.73       78,067.07      22,370.09      50,000.00      

รวม 2,555,077.37  2,586,276.73 2,740,657.07 2,204,335.09  2,893,000.00  
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รับจริง  ประมาณการ



รหัส

บัญชี ปี 2558 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60
   ปี 2561       
  ณ พฤษภาคม

ยอด
ตา่ง
(%)

ปี 25๖2

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 414000

(1)    รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  (ไม่แยกเปน็งบเฉพาะการ) 414006 1,132,800.00 1,050,370.00  1,110,720.00 828,450.00    1,100,000.00   
รวม 1,132,800.00 1,050,370.00 1,110,720.00 828,450.00   1,100,000.00  

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 415000

(1)    เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ 415003 1,141,900.00 1,013,470.00  997,120.00    667,910.00    1,100,000.00   
(2)    ค่าขายแบบแปลน 415004 31,750.00      7,500.00         
(3)    ค่าเขียนแบบแปลน 415005 -                 -                  -                 -                 -                  
(4)    รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  415999 190,930.00    45,610.00       13,470.00      52,174.00      100,000.00     

รวม 1,364,580.00  1,066,580.00 1,010,590.00 720,084.00   1,200,000.00  

หมวดรายไดจ้ากทุน 416000

(1)    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 416001 -                 -                  -                 -                 
รวม -                -                  -                 -                 -                

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 420000

หมวดภาษีจัดสรร 421000

(1)    ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 421001 721,056.81    767,377.47     267,909.50    152,088.09    300,000.00    
(2)    ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.ฯ ก าหนดแผนฯ 421002 23,404,169.77 24,655,155.91  24,915,115.38 16,643,453.11 25,500,000.00  

(3)    ภาษีมูลค่าเพิม่ 1 ใน 9 421004 4,072,681.40 3,658,172.74  3,875,656.37 2,679,956.21   4,000,000.00   
(4)    ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 76,606.02      114,017.70     77,719.18      31,217.01      150,000.00    
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รหัส

บัญชี ปี 2558 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60
   ปี 2561       
  ณ พฤษภาคม

ยอด
ตา่ง
(%)

ปี 25๖2

(5)    ภาษีสุรา 421006 2,273,858.41 2,215,115.75  2,203,554.64 
(6)    ภาษีสรรพสามิต 421007 3,916,835.86 5,130,326.28  5,310,307.39 5,471,926.74   8,500,000.00   
(7)  ค่าภาคหลวงแร่ 421012 57,150.79      74,918.44       79,252.39      32,625.91      100,000.00    
(8)  ค่าภาคหลวงปิโตเลียม 421013 113,514.79    75,798.33       69,015.48      49,642.32      100,000.00    
(9)  เงินทีเ่ก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 421014 -                 -                  -                 -                 
(10)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีดิ่น 421015 3,354,825.00 2,292,411.00  2,511,734.00 1,645,180.00   3,500,000.00   

รวม 37,990,698.85  38,983,293.62 39,310,264.33  26,706,089.39  42,150,000.00  

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 430000

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป
(1) เงินอดุหนนุทั่วไปส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่และภารกจิถ่ายโอนเลือก
ท า

431002 28,312,537.00 26,251,764.00  40,700,396.00 33,844,136.00 42,920,000.00  

รวม 28,312,537.00  26,251,764.00 ########## 33,844,136.00  42,920,000.00  

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 440000

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 441000

(1)    เงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ 19,805,550.00 -                  -                 
(2)    เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพือ่เป็นโครงการสร้างพืน้ฐาน -                 -                  -                 -                 
(๓) เงินอุดหนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 10,637,400.00  

(๔) เงินอุดหนุนเบีย้ยังชีพคนพิการ 2,152,800.00  
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(๕) เงินอุดหนุนส่ือการเรียนการสอน 273,700.00     
(๖) เงินอุดหนุนข้าราชการครู/ค่าตอบแทน ผดด. 1,324,529.00  
(๗) เงินอุดหนุนถ่ายโอนบุคลากร 492,597.00     541,629.50    477,539.50    
(๘) เงินอุดหนุนการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 33,000.00       44,000.00      31,500.00      
(9) เงินอุดหนุนส าหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาบุตร) 9,600.00        4,800.00        
(10) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเทคโนโลยีฯ 96,400.00      
(11) เงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพกิาร 1,457,600.00  

รวม 19,805,550.00  16,371,626.00 691,629.50     513,839.50   -                
รวมรายรับทัง้สิ้น 95,416,316.97  90,063,654.35 89,420,147.20  68,507,204.26  95,070,000   
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รวม 2,979,000 บาท
จ านวน 1,900,000 บาท

จ านวน 1,000 บาท

จ านวน 950,000 บาท

จ านวน 128,000 บาท

รวม 1,828,000 บาท
จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 365,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 900,000 บาท

จ านวน 38,000 บาท

จ านวน 20,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 30,000 บาท

          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ่การ
โฆษณา

          ประมาณการไว้เท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
          ประมาณการไว้เท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว

          ต้ังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจ่ะต้องช าระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

ภาษีป้าย
          ต้ังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจ่ะต้องช าระภาษี
อากรการฆา่สัตว์

     ต้ังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจ่ะต้องช าระภาษี
ภาษีบ ารุงท้องที่
          ต้ังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจ่ะต้องช าระภาษี

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น 95,070,000 บาท  แยกเป็น

   เทศบาลต าบลธาตพุนม
   อ าเภอ ธาตพุนม  จังหวัดนครพนม

    '24

   รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

   ประจ าปีงบประมาณ  2562

รายไดจ้ัดเก็บ



จ านวน 15,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 10,000 บาท

จ านวน 250,000 บาท

จ านวน 5,000 บาท

จ านวน 30,000 บาท

รวม 2,893,000 บาท
จ านวน 243,000 บาท

จ านวน 2,600,000 บาท

จ านวน 50,000 บาท

รวม 1,100,000 บาท
จ านวน 1,100,000 บาท

รวม 1,200,000 บาท
จ านวน 1,100,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

เงินทีม่ีผู้อุทิศให้
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
          ประมาณการไว้เท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง
          ประมาณการไว้ใกล้เคียงเท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว

ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ
          ประมาณการไว้เท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสม
อาหารในครัว หรือพืน้ทีใ่ด ซ่ึงมีพืน้ทีเ่กิน 200 ตารางเมตร

          ประมาณการไว้เท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว

          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว
ดอกเบีย้

หมวดรายไดจ้ากทรัพย์สิน
ค่าเช่าทีดิ่น

25

ค่าปรับอื่นๆ
          ประมาณการไว้เท่าทีค่าดว่าจะจัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
          ประมาณการไว้ใกล้เคียงเท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
          ประมาณการไว้มากกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว



รวม 42,150,000 บาท
จ านวน 300,000 บาท

จ านวน 25,500,000 บาท

จ านวน 4,000,000 บาท

จ านวน 150,000 บาท

จ านวน 8,500,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 3,500,000 บาท

รวม 42,920,000 บาท

จ านวน 42,920,000 บาท
เงินอดุหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ย
โอนเลือกท า

          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ทีดิ่น
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

ค่าภาคหลวงแร่
          ประมาณการไว้เท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

ภาษีสรรพสามิต
          ประมาณการไว้มากกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ
          ประมาณการไว้เท่ากับปีทีล่่วงมาแล้ว
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
          ประมาณการน้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเล่ือน
          ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว
ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ
          ประมาณการไว้มากกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานบรหิารทั่วไป (ส านักปลัดฯ,กองคลัง,กองวิชาการฯ)
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายบริหาร)
ประเภท
1. เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล 1,085,760 1,085,760 1,036,080 1,085,760 0.00 1,085,760
2. เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารเทศบาล 207,360 207,360 207,360 207,360 0.00 207,360
3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,555,200 1,555,200 1,555,200 1,555,200 0.00 1,555,200

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายบรหิาร) 2,848,320 2,848,320 2,798,640 2,848,320 0.00 2,848,320
หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 4,607,820 5,496,000 5,505,720 7,343,120        -9.75 6,627,400        
2. เงินประจ าต าแหน่ง 806,400 806,400 837,600 837,600 -16.05 703,200
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 197,580 218,280 238,560 252,120 4.14 262,560
4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,544,000 2,556,360 2,552,370 2,709,180 -5.82 2,551,520

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม จงัหวัดนครพนม 

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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5. เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน 
รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 8,155,800 9,077,040 9,134,250 11,142,020 -8.95 10,144,680

รวมงบบุคลากร 11,004,120 11,925,360 11,932,890 13,990,340 -7.13 12,993,000
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท 
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น35,000 30,000 0 30,000 -50.00 15,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก 15,000 15,000 10,000 10,000 -20.00 8,000
3. ค่าเบี้ยประชุม 40,000 40,000 29,750 40,000 -5.00 38,000
4. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 90,000 70,000 0 70,000 -20.00 56,000
5. ค่าเช่าบ้าน 388,800 384,000 233,400 356,000 0.00 356,000
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 62,000 81,000 32,800 81,000 -60.49 32,000
7. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,000 5,000 8,190 3,000 0.00 3,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 633,800 625,000 314,140 590,000 -13.90 508,000
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 350,000 350,000 64,071 200,000 -85.00 30,000
2. ค่าบอกรับวารสาร 25,000 25,000 15,960 25,000 -36.00 16,000
3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 0 10,000 -70.00 3,000
4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 30,000 30,000 62,000 25,000 -40.00 15,000
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5. ค่าเบี้ยประกัน 30,000 30,000 21,853.63 30,000 0.00 30,000
6. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดส านักงานเทศบาล 1,944,000 1,123,200 567,300 624,000 -12.50 546,000
7. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสถานีขนส่งเทศบาลและบริเวณโดยรอบ 561,600 84,600
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่ารับรอง 500,000 500,000 16,000 400,000 -50.00 200,000
2. ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล 50,000 50,000 3,040 40,000 -20.00 32,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
1. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธภิาพคณะผู้บริหารฯลฯ450,000 200,000 0 100,000 0.00 100,000
2. โครงการสนับสนุนจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย 80,000 50,000 0 5,000 -40.00 3,000
3. โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ใช้สารเสพติดในรูปแบบค่าย 0
4. โครงการเทศบาลสีขาว 30,000 30,000 0 5,000 -80.00 1,000
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 30,000 90,124 30,000 -33.33 20,000
6. ค่าของขวญั ของรางวลัหรือเงินรางวลั 20,000 20,000 0 20,000 -25.00 15,000
7. ค่าพวงมาลา พวงมาลัยและดอกไม้ 20,000 20,000 0 20,000 -95.00 1,000
8. ค่าด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิัติราชการ 15,000 15,000 0 15,000 -66.67 5,000
9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 949,000 100,000 0 300,000 333.33 1,300,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ (ส.ป.) 50,000 50,000 36,350 30,000 -33.33 20,000
2. โครงการปรับปรุงส านักงานเทศบาลต าบลธาตุพนม 100,000 70,000 0 100,000 -50.00 50,000
3. โครงการปรับปรุงห้องประชุมในส านักงาน 100,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 4,783,000 3,264,800 961,298.63 1,979,000 20.62 2,387,000
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หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 160,000 60,000 27,783.13 40,000 -75.00 10,000
2. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ   3,000
3. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 60,000 60,000 35,534 60,000 -66.67 20,000
4. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 3,530 10,000 -50.00 5,000
5. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000 400,000 235,050 240,000 -41.67 140,000
6. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 0 5,000 -80.00 1,000
7. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 14,900 15,000 -33.33 10,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 665,000 565,000 316,797.13 370,000 -48.92 189,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า 700,000 800,000 874,241.09 750,000 -4.00 720,000
2. ค่าน้ าประปา 80,000 100,000 158,562.20 80,000 0.00 80,000
3. ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000 8,921.07 30,000 -33.33 20,000
4. ค่าบริการไปรษณีย์ 35,000 35,000 13,434.00 35,000 -57.14 15,000
5. ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 20,000 20,000 8,525.82 20,000 -50.00 10,000
6. ค่าบริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ 36,000 36,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 901,000 1,021,000 1,063,684.18 915,000 -7.65 845,000
รวมทุกหมวดของงบด าเนินงาน 6,982,800 5,475,800 2,655,919.94 3,854,000 1.95 3,929,000

รวมงบด าเนินงาน 6,982,800 5,475,800 2,655,919.94 3,854,000 1.95 3,929,000
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือตู้กระจกสีโอ๊ก 11,000
2. ค่าจัดซ้ือโต๊ะระดับ 7-9  พร้อมโต๊ะคอมฯ 50,000 50,000
3. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารระดับ 7-9 19,000 19,000 9,500
4. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 30,000 30,000
5. ค่าจัดซ้ือชุดโซฟารับแขก 30,000 30,000
6. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ELT 6,000 6,000
7. ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานหน้ากระจก 18,000
8. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารไม้หลิว 11,000
9. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารไม้หลิว 15,000
10. ค่าจัดชื้อเก้าอี้ผู้บริหารระดับต้น ๑ ตัว 8,500 0.00 8,500
11. ตู้เก็บเอกสาร(ตู้เก็บเอกสาร ๓ บานไม้หลิว ๑ หลัง) 8,500 0.00 8,500
12. ค่าจัดชื้อปั้มน้ าซับเมอร์ส 1 เคร่ือง 20,000 0.00 20,000
๑๓. ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้ห้องประชุมสภาเทศบาล 99,700
ประเภทค่าครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล 100,000 100,000 0 80,000 -100.00
2. โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส ไม่น้อยกวา่ 315 KVM 350,000 300,000 0 250,000 0.00 250,000
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ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองปร้ินส์เตอร์เลเซอร์และอุปกรณ์ส ารองไฟ 
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน 16,500 34,000
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเชอร์ หรือLED ขาวด า 11,000

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์และสิง่ก่อสรา้ง 612,500 569,000 99,700 367,000 -4.22 351,500
รวมงบลงทุน 612,500 569,000 99,700 367,000 -4.22 351,500

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. อุดหนุนโครงการพัฒนและเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างของ อปท.ระดับ
อ าเภอ 35,000 35,000 35,000 35,000 0.00 35,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 35,000 35,000 35,000 35,000 0.00 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000 35,000 35,000 35,000 0.00 35,000

รวมงานบรหิารทั่วไป 18,634,420 18,005,160 14,723,509.94 18,246,340 -5.14 17,308,500
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ (กองวิชาการ)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 50,000 50,000 2,910 40,000 -75.00 10,000
2. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000 0 20,000 -75.00 5,000
3. คาใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 20,000 20,000 15,724 5,000 0.00 5,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงข่ายเวบ็ไซต์ Internet 100,000 40,000 0 40,000 -87.50 5,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจัดท ารายงานกิจการของเทศบาล 70,000 70,000 0 20,000 -50.00 10,000
2. โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดท าแผน 70,000
3. โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 150,000 10,000 0 10,000 -90.00 1,000
4. ค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 30,000 15,640 40,000 -50.00 20,000
5. โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 100,000
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ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 100,000 50,000 14,500 20,000 -25.00 15,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 710,000 290,000 48,774 195,000 -63.59 71,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. วสัดุส านักงาน 70,000 70,000 85,795 50,000 -20.00 40,000
2. วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5,000 5,000 0 5,000 -80.00 1,000
3. วสัดุงานบ้านงานครัว 25,000 20,000 7,389 15,000 -33.33 10,000
4. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000 20,000 0 20,000 -75.00 5,000
5. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 55,000 70,000 9,200 56,600 -73.50 15,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 175,000 185,000 102,384 146,600 -51.57 71,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
1. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 50,000 50,000 48,685 50,000 0.00 50,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 50,000 50,000 48,685 50,000 0.00 50,000
รวมงบด าเนินงาน 935,000 525,000 199,843 391,600 -50.97 192,000

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารแบบบานเล่ือน 6,500 6,500 -100.00
๒. ตู้เหล็กแบบบานเล่ือน ขนาด ๓ ฟุต จ านวน ๑ ตู้ 2,000 -100.00
๓. ตู้เก็บเอกสาร (สีโอ๊ก) 9,500
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๔. ตู้ไม้แบบ ๒ ประตู (ไม้สัก) 6,000 -100.00
๕. โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต 4,500 -100.00
๖. เก้าอี้ท างานล้อหมุนปรับระดับ ๓ ตัว 4,500 -100.00
๗. พัดลมติดหนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว 1,600 1,600
๘. พัดลมต้ังพื้น ขนาด ๑๖ นิ้ว 1,200 1,200
9. ตู้บานเล่ือนกระจก K 4,000
10. ตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) 11,000
ประเภทครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังระบบชุมสายโทรศัพท์ภายในส านักงาน 100,000
ประเภทครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ (LED) ขนาด 46 นิ้ว 50,000
ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 30,000 30,000 0
2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 23,000 19,000 0
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 1 22,000
4. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน 18,000

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 221,000 55,500 12,300 23,500 69.36 39,800
รวมงบลงทุน 221,000 55,500 12,300 23,500 69.36 39,800

รวมงานวางแผนสถิตแิละวิชาการ 1,156,000 580,500 212,143 415,100 -44.16 231,800
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แผนงานบรหิารงานทั่วไป
งานบรหิารงานคลัง (กองคลัง)
งบด าเนินงาน
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 0 10,000 -75.20 2,480
2. ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย         1,000 1,000 0 1,000 0.00 1,000
3. ค่าจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมต่างๆ 1,310,400 1,335,900 1,591,200 -45.10 873,600
4. โครงการปรับปรุง(Server)และถ่ายโอนข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 350,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่าเทียบเรือท่าข้าม 30,000 30,000 0 100,000 -50.00 50,000
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  30,000 30,000 76,047 30,000 -33.33 20,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ 10,000 10,000 0 10,000 -50.00 5,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 81,000 1,391,400 1,411,947 1,742,200 -25.26 1,302,080
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. วสัดุส านักงาน 161,000 120,000 97,942 100,000 -20.00 80,000
2. วสัดุงานบ้านงานครัว 10,000 10,000 13,018 10,000 0.00 10,000
3. วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 100,000 106,130 70,000 14.29 80,000
4. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000 54,220 30,000 -20.00 24,000
5. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 0 20,000 -60.00 8,000
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รวมหมวดค่าวัสดุ 271,000 280,000 271,310 230,000 -12.17 202,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภท
1. ค่าบริการโทรศัพท์ 12,000 12,000 11,556 12,000 0.00 12,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 12,000 12,000 11,556 12,000 0.00 12,000
รวมงบด าเนินงาน 364,000 1,683,400 1,694,813 1,984,200 -23.59 1,516,080

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานประตูชนิดมี มอก. 5,500 11,000
2. โซฟาหนังขาเหล็ก      12,000
3. ตู้เก็บเอกสารไม้จริง 28,000
4. ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน 50,000
5. ค่าจัดชื้อเก้าอี้ผู้บริหาร ระดับ อ านวยการและบริหาร 19,000
ประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (แบบที่ 1) 22,000 23,000 22,000
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า
ประเภทครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1. ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 44,000 52,000 0 44,000

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์และสิง่ก่อสรา้ง 116,000 120,500 41,000 44,000 -75.00 11,000
รวมงบลงทุน 116,000 120,500 41,000 44,000 -75.00 11,000

รวมงานบรหิารงานคลัง 480,000 1,803,900 1,735,813 2,028,200 -24.71 1,527,080
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รวมแผนงานบรงิานงานทั่วไป 20,270,420 20,389,560 16,671,466 20,689,640 -7.84 19,067,380
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน (ส านักปลัดฯ)
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดอืน(ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 690,900 552,480 334,373 356,100 5.61 376,080
2. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 350,100 404,040 424,500 262,560 3.29 271,200
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 225,600 797,100 770,530 797,100 0.00 797,100
4. เงินประจ าต าแหน่ง 18,000 18,000 0.00 18,000

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,266,600 1,753,620 1,547,403 1,433,760 2.00 1,462,380
รวมงบบุคลากร 1,266,600 1,753,620 1,547,403 1,433,760 2.00 1,462,380

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท
1.ค่าตอบแทนการปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(เงินรางวลัส่วนแบ่งจากค่าปรับจราจรทาง
บก,เงินส่วนแบ่งจากค่าปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ) 4,000 4,000 0 34,000 -79.41 7,000
2. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 25,000 25,000 0 25,000 -80.00 5,000
3. ค่าเช่าบ้าน 108,000 108,000 42,000 42,000 0.00 42,000
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000 8,000 10,000 0.00 10,000
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,000 3,000 1,416 3,000 0.00 3,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 148,000 150,000 51,416 114,000 -41.23 67,000
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หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. 150,000 70,000 0
2. โครงการฝึกดับเพลิงเบื้องต้น 30,000 30,000 0 5,000 -80.00 1,000
3. โครงการรณรงค์ความปลอดภยัทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม-่สงกรานต์ 30,000 30,000 0 5,000 -80.00 1,000
4. โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อประชาชน 50,000 30,000 0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพปฏบิัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 30,000 30,000 0 10,000 -90.00 1,000
6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 10,000 10,000 0 10,000 -50.00 5,000
7.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัอาคารส านักงาน
8. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความเป็นระเบียบเรียนร้อยของบ้านเมือง 494,400 432,000 25.00 540,000
๙. โครงการจ้างเหมาบริการป้องกันและเฝ้าระวงัสาธารณภยัในเขตพื้นที่เทศบาล 693,000 756,000 -50.00 378,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น 10,000 260,000 0 10,000 -50.00 5,000
2. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) 50,000 -70.00 15,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 310,000 460,000 1,187,400 1,278,000 -25.98 946,000
หมวดค่าวัสด ุ ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 30,000 30,000 25,000 30,000 -50.00 15,000
2.ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 250,000 195,100 200,000 -20.00 160,000
3. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 10,000 0 12,000 -58.33 5,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 290,000 290,000 220,100 242,000 -25.62 180,000
รวมงบด าเนินงาน 748,000 900,000 1,458,916 1,634,000 -26.99 1,193,000
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการจัดซ้ือวทิยุ ส่ือสารแม่ข่าย 100,000
2. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด (CCTV) ในส านักงานเทศบาล 100,000 50,000
ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 18,000
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000
๔. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 23,000
๕. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,300
๖. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี 19,000 0 17,000 -100.00

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์และสิง่ก่อสรา้ง 244,300 92,000 0 17,000 -100.00 0
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. โครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภยัแล้ง

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบลงทุน 244,300 92,000 0 17,000 -100.00 0

รวมงบด าเนินงาน 748,000 900,000 1,458,916 1,634,000 -26.99 1,193,000
งบบุคลากร 1,266,600 1,753,620 1,547,403 1,433,760 2.00 1,462,380

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน 2,258,900 2,745,620 3,006,319 3,084,760 -13.92 2,655,380
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย (ส านักปลัดฯ)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 20,000 20,000 0 10,000 -80.00 2,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000 50,000 89,850 30,000 -33.33 20,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 50,000 70,000 89,850 40,000 -45.00 22,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 0 20,000 -60.00 8,000
2. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 250,000 250,000 257,800 200,000 -25.00 150,000
3. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 20,000 0 20,000 -75.00 5,000
4. ค่าวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 100,000 100,000 20,000 70,000 -57.14 30,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 390,000 390,000 277,800 310,000 -37.74 193,000
รวมงบด าเนินงาน 440,000 460,000 367,650 350,000 -38.57 215,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 440,000 460,000 367,650 350,000 -38.57 215,000
รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,698,900 3,205,620 3,373,969 3,434,760 -16.43 2,870,380
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แผนงานการศึกษา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดอืน
ประเภท
1.  เงินเดือนพนักงาน 996,900 1,249,560 899,880 1,411,520 -32.40 954,240
2. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน 8,880 8,880 0
3.  เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 1,641,480 1,641,480 2,169,921.33 2,283,600 7.80 2,461,620
4.  เงินประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 152,400 152,400 -88.19 18,000
5. เงินวทิยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา 42,000 134,400 0 265,300 -33.51 176,400
6. เงินวทิยฐานะข้าราชการครู/ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1,2 84,000 25.00 105,000
7. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 205,020 235,920 250,140 266,760 3.37 275,760
8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,124,400 1,478,220 1,163,340 1,140,720 -23.42 873,600
9. เงินเดือนพนักงานจ้างสายสนับสนุนการสอน 108,000 166,200 39,855 159,420 -14.19 136,800
10. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (นักการภารโรง) 120,000 120,000 120,000 0.00 120,000
๑1. เงินเดือนพนักงานครู/ครูผู้ดูแลเด็ก 1,239,300 1,329,600 5.36 1,400,820
12. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1,2 190,920 159,420 0.56 160,320

รวมหมวดเงินเดอืน 4,261,080 5,169,060 6,225,756.33 7,372,740 -9.36 6,682,560
รวมงบบุคลากร 4,261,080 5,169,060 6,225,756.33 7,372,740 -9.36 6,682,560
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งบด าเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท
1.  ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 20,000 8,000 10,000 -20.00 8,000
2.  ค่าเช่าบ้าน 147,600 126,000 90,000 90,000 -6.67 84,000
3.  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,000 1,000 0 1,000 0.00 1,000
4. ค่าเช่าบ้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 36,000
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน 5,000 0 5,000 0.00 5,000
6.ค่าเงินช่วยค่าศึกษาบุตร 3,970 4,200 0.00 4,200

รวมหมวดค่าตอบแทน 168,600 188,000 101,970 110,200 -7.26 102,200
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1.  ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 15,000 0 10,000 -50.00 5,000
2. ค่าพาหนะน าเด็กส่งสถานพยาบาล 4,400 2,010 0 2,010 0.00 2,010
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 1,2 990,000 936,800 287,100 280,800 -2.78 273,000
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา 50,000 50,000
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3. คชจ.ในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครู ชุมชนและนักเรียน35,000 35,000 35,000
4. ค่าจ้างเหมาพี่เล้ียงเด็กโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์ฯทั้ง 2 แห่ง 1,620,000       1,591,200 1,489,800 1,215,180 -28.11 873,600
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000           50,000 169,948 30,000 -20.00 24,000
6. เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑,๒ 9,546 7,980 0.00 7,980
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1.  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 -20.00 8,000
2.  ค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งที่ 1,2 และอนุบาลศรีโคตร 50,000 50,000
3. ค่าปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1,2 100,000 -50.00 50,000
4. คชจ.ในการปรับปรุงต่อเติม/ซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร 100,000 0.00 100,000
5. คชจ.ในการซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร และศพด.1,2 50,000 0.00 50,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 2,839,400 2,740,010 2,001,394 1,805,970 -22.83 1,393,590
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1 .ค่าวสัดุส านักงาน 70,000 50,000 30,000 30,000 -33.33 20,000
2. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ   10,000 5,000 5,000 5,000 0.00 5,000
3. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 40,000 20,000 20,000 20,000 -25.00 15,000
4. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  3,000 3,000 3,000 3,000 0.00 3,000
5. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  10,000 10,000 10,000 10,000 -20.00 8,000
6. ค่าวสัดุการศึกษา  40,000 30,000 10,000 10,000 0.00 10,000
7. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  40,000 40,000 60,000 40,000 0.00 40,000
8. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  27,000 15,000 15,000 15,000 -20.00 12,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 240,000 173,000 153,000 133,000 -15.04 113,000
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หมวดค่าสาธารณูปโภค
1.  ค่าไฟฟ้า 180,000 150,000 234,998.74 200,000 0.00 200,000
2.  ค่าน้ าประปา 60,000 30,000 41,670.67 30,000 0.00 30,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 240,000 180,000 276,669.41 230,000 0.00 230,000
งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์ส านักงาน   
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 100,000 0
๒. ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน 0 100,000 -100.00
หมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียนรร.อนุบาลศรีโคตบูร200,000 200,000 300,000 200,000 -25.00 150,000
๒. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนอนุบาลฯและศูนย์ฯ ๑,๒
๓. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก๑,๒

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ 0 100,000 0 100,000 -100.00 0
รวมหมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 200,000 200,000 300,000 200,000 -25.00 150,000

รวมงบลงทุน 200,000 300,000 300,000 300,000 -50.00 150,000
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงบด าเนินงาน 3,488,000 3,281,010 2,533,033 2,279,170 -19.32 1,838,790

รวมงบบุคลากร 4,261,080 5,169,060 6,225,756 7,372,740 -9.36 6,682,560
รวมงานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 7,949,080 8,750,070 9,058,789.74 9,951,910 -12.87 8,671,350
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แผนงานการศึกษา
งานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวนัเด็กแห่งชาติ 120,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แห่ง 10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและส่งเสริมพัฒนา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 30,000
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (1700.-/คน) 204,000
5. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนรร.อนุบาลศรีโคตบูร 10,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวนัเด็กแห่งชาติ 150,000 123,100 150,000 -33.33 100,000
2. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง 10,000 9,900 10,000 0.00 10,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 471,500 679,200 812,210 -16.38 679,200
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก1,2 119,780
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ที่ 1,216,000 15,000 0 15,000 20.00 18,000
6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู ร.ร. อนุบาลศรีโคตบูร 27,000 0 27,000 0.00 27,000
7. ค่าประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล 3 ขวบ 2 ศูนย์ 912,800 804,000 853,280 700,000 -7.60 646,800
8. ค่าประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล 4 - 6 ขวบ 492,000 840,000 957,540 908,000 -18.50 740,000
9. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
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10. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 16,800 16,800 9,600 16,800 0.00 16,800
11. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียน ร.ร. อนุบาลศรีโคตบูร 10,000 15,000 10,000 0.00 10,000
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 100,000 100,000 50,000 100,000 0.00 100,000
13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 50,000 50,000 50,000 50,000 0.00 50,000
14. โครงการมอบวฒิุบัตรส าหรับเด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวยั 20,000 60,000 20,000 0.00 20,000
15. โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 80,000 26,688 70,000 -42.86 40,000
16. โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่ม 50,000 0 35,000 -42.86 20,000
17. คชจ.ตามโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย 50,000 20,000 0 20,000 -50.00 10,000
18. คชจ.ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21,000 15,000 21,000 15,000 0.00 15,000
19. คชจ.ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 80,000 30,000 0 30,000 0.00 30,000
20.คชจ.ในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน "สถานศึกษาพอเพียง" 0 100,000 0.00 100,000
21. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน วสัดุการศึกษาฯ 292,400 249,900 -10.20 224,400
22. โครงการเข้าค่ายวชิาการ 10,000 0

รวมหมวดค่าใชส้อย 2,132,600 2,739,300 3,167,708 3,358,910 -10.78 2,996,980
หมวดค่าวัสดุ
 1. ค่าวสัดุอาหารเสริม (นม) 3,607,820 4,031,700 4,106,892 4,284,750 -1.96 4,200,600

รวมหมวดค่าวัสดุ 3,607,820 4,031,700 4,106,892 4,284,750 -1.96 4,200,600
รวมงบด าเนินงาน 5,740,420 6,771,000 7,274,600 7,643,660 -5.84 7,197,580
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งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน (ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ)
1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งฯ 2,530,200 2,622,720 3,001,660 2,932,000 -1.91 2,876,000
2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนบ้านธาตุพนม "พิทักษ์วทิยา" 236,000 196,000 7,600
3. อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัพระธาตุพนม 2,925,300 2,998,600 3,852,740 3,948,000 6.38 4,200,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 5,691,500 5,817,320 6,862,000 6,880,000 2.85 7,076,000
รวมงบเงินอุดหนุน 5,691,500 5,817,320 6,862,000 6,880,000 2.85 7,076,000
รวมงบด าเนินงาน 5,740,420 6,771,000 7,274,600 7,643,660 -5.84 7,197,580

รวมงานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 11,431,920 12,588,320 14,136,600.00 14,523,660 -1.72 14,273,580
รวมแผนงานการศึกษา 19,381,000 21,338,390 23,195,389.74 24,475,570 -6.25 22,944,930
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แผนงานสาธารณสุข
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน 1,749,420 2,081,520 2,189,520 2,603,420 -7.83 2,399,520
2. เงินประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 188,400 188,400 0.00 188,400

รวมหมวดเงินเดอืน 1,883,820 2,215,920 2,377,920 2,791,820 -7.30 2,587,920
รวมงบบุคลากร 1,883,820 2,215,920 2,377,920 2,791,820 -7.30 2,587,920

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท
1. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 100,000 100,000 62,180 100,000 -20.00 80,000
2. ค่าเช่าบ้าน 40,800 40,800 3,400 10,000 -20.00 8,000
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 25,000 25,000 31,780 30,000 0.00 30,000
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,000 1,000 0 1,000 0.00 1,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 166,800 166,800 97,360 141,000 -15.60 119,000
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หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 40,000 1,600 40,000 -50.00 20,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 80,000 80,000 258,398.04 20,000 -25.00 15,000
2. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 40,000 40,000 96,250 40,000 -25.00 30,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 160,000 160,000 356,248.04 100,000 -35.00 65,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. วสัดุส านักงาน 20,000 20,000 58,679 50,000 -40.00 30,000
2. วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 5,000 5,000 0 5,000 -40.00 3,000
3. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 1,380 20,000 -25.00 15,000
4. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 0 5,000 0.00 5,000
5. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 35,000 35,000 22,300 50,000 -60.00 20,000
6. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 25,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 85,000 85,000 82,359 130,000 -24.62 98,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท
 1. ค่าไฟฟ้า 300,000 300,000
 2. ค่าน้ าประปา 150,000 150,000
 3. ค่าบริการโทรศัพท์ 4,000 4,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 454,000 454,000 0
รวมงบด าเนินงาน 865,800 865,800 535,967 371,000 -23.99 282,000
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 46,000 44,000
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 7,400 6,600
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟขนาด 1 kva 12,200 11,600
4. ตู้เก็บเอกสาร ตู้เหล็กสูงแบบบานเล่ือนกระจก ๒ ตู้ 0 23,400 -100.00
ประเภทครภุัณฑ์การเกษตร
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นเคมีชนิดหมอกควนั

รวมหมวดครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0 65,600 62,200 23,400 -100.00 0
รวมงบลงทุน 0 65,600 62,200 23,400 -100.00 0

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 2,749,620 3,147,320 2,976,087 3,186,220 -9.93 2,869,920
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แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสุด)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
๑.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
๒. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๓. โครงการส่งเสริมเฝ้าระวงัสุขภาพกลุ่มวยัท างาน
๔. โครงการติดตามเยี่ยมต้ังครรภฝ์ากครรภต์ามเกณฑ์คุณภาพ
๕. โครงการเยี่ยมบ้าน (Home Visit)
๖. โครงการป้องกันและควบคุมเฝ้าระวงัโรคเบาหวานความดัน
โลหิตสูง
๗. โครงการรณรงค์เล้ียงลูกด้วยนมแม่

รวมหมวดค่าใชส้อย 0 0
งบอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000

รวมงานโรงพยาบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 0.00 20,000
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แผนงานสาธารณสุข
งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (กองสาธารณสุขฯ)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสุัด)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 50,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000 100,000 0 50,000 -50.00 25,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 100,000 100,000 0 50,000 -50.00 25,000
รวมงบด าเนินงาน 100,000 100,000 0 50,000 50.00 75,000

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข 280,000

รวมงบเงินอุดหนุน 280,000
รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 100,000 100,000 0 50,000 610.00 355,000
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แผนงานสาธารณสุข
งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ 5,000 5,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 5,000 5,000 0
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หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 100,000 100,000 29,123 50,000 -60.00 20,000
2. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 25,000 25,000 0 25,000 -100.00

รวมหมวดค่าวัสดุ 125,000 125,000 29,123 75,000 -73.33 20,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
๑.ค่าไฟฟ้า 31,445.30 30,000 33.33 40,000
๒.ค่าน้ าประปา 6,989.79 10,000 0.00 10,000
๓.ค่าบริการโทรศัพท์ 8,795.40 9,000 0.00 9,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 47,230 49,000 20.41 59,000
รวมงบด าเนินงาน 130,000 130,000 76,353 124,000 -36.29 79,000

รวมงานศูนย์บรกิารสาธารณสุข 130,000 130,000 76,353.49 124,000 -36.29 79,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 2,999,620 3,397,320 3,072,440.53 3,380,220 -1.67 3,323,920
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แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า)
1.   เงินเดือนพนักงาน 1,106,220 1,191,840 741,720 1,787,840 -10.55 1,599,280
2.   เงินประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 170,400 170,400 0.00 170,400
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 358,800 439,380 353,340 443,340 -19.38 357,440

รวมหมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,599,420 1,765,620 1,265,460 2,401,580 -11.43 2,127,120
                                         รวมงบบุคลากร 1,599,420 1,765,620 1,265,460 2,401,580 -11.43 2,127,120

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 10,000 0 5,000 -40.00 3,000
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 25,000 28,000 25,000 12.00 28,000
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,000 1,000 0 1,000 0.00 1,000

                                             รวมหมวดค่าตอบแทน 31,000 36,000 28,000 31,000 3.23 32,000
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 20,000 14,420 20,000 -25.00 15,000

                                             รวมหมวดค่าใชส้อย 20,000 20,000 14,420 20,000 -25.00 15,000
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หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 10,000 10,000 29,142 10,000 0.00 10,000
2. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 16,500 10,000 19,029 10,000 0.00 10,000
3. ค่าวสัดุก่อสร้าง 100,000 100,000 0 100,000 -80.00 20,000
4. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน 10,000 10,000 29,200 10,000 100.00 20,000
5. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 13,240 20,000 -50.00 10,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 156,500 150,000 90,611 150,000 -53.33 70,000
รวมงบด าเนินงาน 207,500 206,000 133,031 201,000 -41.79 117,000

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือโต๊ะระดับ 7-9 พร้อมเก้าอี้สิบล้อ
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ฯและอุปกรณ์ส ารองไฟ

 รวมหมวดค่าครภุัณฑ์
                                                    รวมงบลงทุน

                                 รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,806,920 1,971,620 1,398,491 2,602,580 -13.77 2,244,120
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
 งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ)
 หมวดค่าใชส้อย
 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์ 120,000 100,000 114,000 100,000 -20.00 80,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคล่ือนที่ 50,000 50,000 0 30,000 -66.67 10,000

                                             รวมหมวดค่าใชส้อย 170,000 150,000 114,000 130,000 -30.77 90,000
                                             รวมงบด าเนินงาน 170,000 150,000 114,000 130,000 -30.77 90,000

                                             รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 170,000 150,000 114,000 130,000 -30.77 90,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,976,920.00 2,121,620 1,512,491 2,732,580 -14.58 2,334,120
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวเคหะและชมุชน
งบบุคลลากร
หมวดเงินเดอืน
1. ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 857,280 1,031,400 827,180 917,160 5.04 963,360
2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,317,200 2,558,220 2,224,430 3,001,020 -23.08 2,308,400
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างรายวนั 21,120 180,000 174,000 180,000 0.00 180,000

รวมหมวดเงินเดอืน 3,195,600 3,769,620 3,225,610 4,098,180 -15.77 3,451,760
รวมงบบุคลากร 3,195,600 3,769,620 3,225,610 4,098,180 -15.77 3,451,760

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 50,000 50,000 44,456 50,000 -40.00 30,000
2. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 45,432 20,000 0.00 20,000
3. ค่าวสัดุก่อสร้าง
4. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 36,790 20,000 0.00 20,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 90,000 90,000 126,678 90,000 -22.22 70,000
รวมงบด าเนินงาน 90,000 90,000 126,678 90,000 -22.22 70,000

                                              รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวเคหะและชมุชน 3,285,600 3,859,620 3,352,288 4,188,180 -15.91 3,521,760
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แผนงานเคหะและชมุชน
งานไฟฟ้าถนน
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000 0 100,000 -50.00 50,000
2. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ
3. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

รวมหมวดค่าใชส้อย 100,000 100,000 0 100,000 -50.00 50,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 200,000 200,000 288,735 200,000 -65.00 70,000
2. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 70,000 70,000 70,000 -28.57 50,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 270,000 270,000 358,735 270,000 -55.56 120,000
                                        รวมงบด าเนินงาน 370,000 370,000 358,735 370,000 -54.05 170,000
                                        รวมงานไฟฟ้าถนน 370,000 370,000 358,735 370,000 -54.05 170,000
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แผนงานเคหะและชมุชน
งานสวนสาธารณะ
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด)ุ
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 200,000 200,000 30,000 200,000 -65.00 70,000
2. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 20,000 20,000 34,737 20,000 -25.00 15,000
3. ค่าวสัดุก่อสร้าง 200,000 200,000 28,461 200,000 -65.00 70,000
4. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000 60,000 44,110 60,000 -20.00 48,000
5. ค่าวสัดุการเกษตร 200,000 200,000 352,470 250,000 -60.00 100,000

                                        รวมหมวดค่าวัสดุ 680,000 680,000 489,778 730,000 -58.49 303,000
                                        รวมงบด าเนินงาน 680,000.00 680,000 680,000 730,000 -58.49 303,000

                                             รวมงานสวนสาธารณะ 680,000.00 680,000 680,000 730,000 -58.49 303,000
แผนงานเคหะและชมุชน
งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000 200,000 27,075 150,000 -66.67 50,000
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจ้างผู้ดูแลสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 93,600 93,600 85,800 93,600 0.00 93,600
2. โครงการท าความสะอาดชุมชน 6,588,000 5,658,400 2,607,150 3,672,000 -33.66 2,436,000
3. โครงการปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 30,000
4. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดตลาด 400,000 400,000
5. โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 25,000 25,000
๖.โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 30,000

                                        รวมหมวดค่าใชส้อย 7,306,600 6,377,000 2,720,025 3,915,600 -32.59 2,639,600
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 80,000 80,000 118,154 80,000 -37.50 50,000
2. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 60,000 68,100 150,000 -20.00 120,000
3. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 920,000 920,000 884,290 920,000 -18.48 750,000
4. ค่าวสัดุการเกษตร 5,000 5,000 0 10,000 -50.00 5,000
5. ค่าวสัดุก่อสร้าง 85,000 85,000 30,450 85,000 -70.59 25,000
6. ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 20,000 3,500 30,000 -33.33 20,000

                                             รวมหมวดค่าวัสดุ 1,170,000 1,170,000 1,104,494 1,275,000 -23.92 970,000
                                             รวมงบด าเนินงาน 8,476,600 7,547,000 3,824,519 5,190,600 -30.46 3,609,600
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคล หรอืบุคคลภายนอก เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสิง่ก่อสรา้ง
1. โครงการทบทวนศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
รายละเอียดสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

19,000 400,000 0 400,000 -100.00

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 19,000 400,000 0 400,000 -100.00 0
รวมงบลงทุน 19,000 400,000 0 400,000 -100.00 0

                                             รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกูล 8,495,600 7,947,000 3,824,519 5,590,600 -35.43 3,609,600
                                             รวมงานสวนสาธารณะ 680,000 680,000 680,000 730,000 -58.49 303,000

                                        รวมงานไฟฟ้าถนน 370,000 370,000 358,735 370,000 -54.05 170,000
                                              รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวเคหะและชมุชน 3,285,600 3,859,620 3,352,288 4,188,180 -15.91 3,521,760

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 12,831,200 12,856,620 8,215,542 10,878,780 -30.10 7,604,360
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แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)

หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000 10,000 10,939 10,000 -20.00 8,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการเฝ้าระวงัยาเสพติดตามแนวชายแดน 10,000 0 3,000 -66.67 1,000
2. โครงการตรวจซ้ือชุดตรวจยาบ้าเบื้องต้น 30,000
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 5,000
4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการส ารวจข้อมูล จปฐ. 65,000 0 50,000 -80.00 10,000
5. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสังคมสงเคราะห์เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 20,000
6. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการแก้ปัญหาความยากจน 20,000
7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างพลังเครือข่าย 14 ชุมชนในเขตเทศบาล 30,000
8. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 79,300 30,000 -66.67 10,000
9. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และสันทนาการแก่ผู้สูงอายุ 40,000 127,750 40,000 -25.00 30,000
10. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมป้องกันและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 25,000 0 5,000 0.00 5,000
11. โครงการอบรมสัมนาเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพผู้น าชุมชน,
ผู้สูงอาย,ุผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 300,000 300,000 139,100 50,000 -40.00 30,000

12. โครงการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาให้ผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมได้มีชีวติความเป็นอยู่ที่ดีพึ่งพาตนเองได้ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 20,000
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13. โครงการอบรมเพิ่มความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติเครือข่ายคนพิการ 20,000 20,000 0 10,000 -20.00 8,000
14. โครงการรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวสัดิการสังคม 20,000 20,000 0 5,000 0.00 5,000
15. ค่าใช้จ่ายโครงการหมูบ่้านน่าอยู่/ชุมชนเข้มแข็ง 140,000 140,000 0 50,000 -40.00 30,000
16. โครงการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเครือข่ายสตรี หมูบ่้าน/ชุมชน 140,000 140,000 0 20,000 0.00 20,000
17. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในชุมชน 38,000 38,000 0 20,000 -50.00 10,000
18. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ 50,000 518,000 304,200 424,400 -61.40 163,800
19. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการผู้สูงอายุ 424,400 280,800 518,000 -68.38 163,800
20.ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อดูแลเด็กและเยาวชน 20,000 0 10,000 -100.00
21. ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) 10,000 0 10,000 -50.00 5,000
22. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการจัดท าแผนชุมชน 33,700 20,000 -25.00 15,000
23. จัดท าศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนและเครือข่าย 0 100,000 -100.00
24. จัดการอบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการในท้องถิ่น 0 30,000 -100.00
25. โครงการกองทุนสวสัดิการชุมชน ม.2 ต.ธาตุพนมเหนือ 0 50,000 -60.00 20,000
26. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน 5,000
27. โครงการอุดหนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับต าบล/เทศบาล 10,000
28.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ 10,000
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 10,000 10,000 1,250 13,000 -38.46 8,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 748,000 1,945,400 977,039 1,468,400 -61.35 567,600
รวมงบด าเนินงาน 748,000 1,945,400 977,039 1,468,400 -61.35 567,600
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งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าครภุัณฑ์ส านักงาน
1.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนขนาด 12,000.- บีทียู 33,000 18,000
ประเภทค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 25,000 16,000 22,000
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี 19,000 17,000

รวมงบลงทุน 58,000 53,000 39,000 0 0
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนโครงการปฏบิัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแบบบูรณาการ ประจ าปี 256030,000 30,000 30,000
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนวนัอ.ส.ม.แห่งชาติ 40,000 40,000
2. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (เงินอาสาสมัครสาธารณสุข)210,000 210,000
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. โครงการจัดต้ังส านักพุทธสมาคมและสมาคมผู้สูงอายุจังหวดันครพนม 30,000

รวมหมวดเงินอุดหุนน 280,000 310,000 30,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 280,000 310,000 30,000 0 0

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน 1,086,000 2,308,400 1,046,039 1,468,400 -61.35 567,600
รวมแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 1,086,000 2,308,400 1,046,039 1,468,400 -61.35 567,600
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการจัดงานวนัร าลึกถึงวนัพระธาตุพนมล้ม 50,000 40,000 32,910 30,000 -20.00 24,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมหกรรมกีฬาท้องถิ่น "ไทคัพ" 20,000 15,000 0 15,000 0.00 15,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเทศบาล 50,000 30,000 30,000 10,000 -20.00 8,000
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ 0 0
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองในเขตอ าเภอธาตุพนม150,000 50,000 35,200 35,000 -28.57 25,000
5. กีฬาเชื่อมสัมพันธใ์นชุมชน 100,000 94,920 80,000 -37.50 50,000
6. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในของเด็กปฐมวยั 10,000
7. โครงการแข่งขันเครือข่ายปฐมวยั 10,000
8. โครงการคชจ.ในการจัดงานกีฬาเปตองต้านยาเสพติด 60,000 -33.33 40,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 270,000 255,000 193,030 230,000 -29.57 162,000
หมวดค่าวัสดุ
 1. ค่าวสัดุกีฬา 10,000 10,000 0 30,000 -66.67 10,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 10,000 10,000 0 30,000 -66.67 10,000
รวมงบด าเนินงาน 280,000 265,000 193,030 260,000 -33.85 172,000
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งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
1. อุดหนุนสภาวฒันธรรมอ.ธาตุพนมในการจัดท าเรือไฟเข้าประกวด 50,000 50,000 50,000 -100.00
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
1. อุดหนุนวดัพระธาตุพนมวรมหาวหิาร 300,000 300,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน 300,000 350,000 50,000 50,000 -100.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 300,000 350,000 50,000 50,000 -100.00 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 580,000 615,000 243,030 310,000 -44.52 172,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธแีละงานพิธต่ีางๆ 80,000 50,000 269,390 50,000 -20.00 40,000
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวนัขึ้นปีใหม่ 30,000 65,000 47,050 50,000 -20.00 40,000
3. ค่าใช้จ่ายในงานการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 70,000 70,000 70,000 70,000 -28.57 50,000
4. ค่าใช้จ่ายในงานการจัดงานพิธแีห่น้ าสรงพระราชทาน 30,000 30,000 70,000 50,000 -20.00 40,000
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธรี าบูชาพระธาตุพนม 200,000 200,000 41,375 180,000 -44.44 100,000
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 700,560 600,000 297,055 500,000 -40.00 300,000
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานท าบุญมหาชาติ 100,000 70,000 100,000 70,000 -14.29 60,000
8. ค่าใช้จ่ายตามโครงการไหวพ้ระพบธรรม 20,000 20,000
9. ค่าใช้จ่ายโครงการท าบุญไหวพ้ระธาตุ 1 วนั 9 วดั 20,000 20,000
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10. ค่าใช้จ่ายโครงการบวชชีพราหมณ์ท าความดี 30,000 20,000
11. ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยววถิีไทย วถิีพุทธ บูชาองค์พระธาตุพนม 45,000 0 30,000 -100.00
12. ค่าใช้จ่ายโครงการต้อนรับปีใหม่วถิีไทย (สวดมนต์ข้ามป)ี 30,000 30,000 30,000 -100.00
13. โครงการเข้าวดัเสวนาธรรม ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 20,000 0 20,000 -100.00
14. โครงการนวตักรรมศีล 5 20,000
15. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าซุ้มและดอกไม้จันทน์ พิธถีวายพระ
เพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 35,000
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 300,000 254,000 400,000 -20.00 320,000
17. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษาแข่งเรือยาว 800,000 489,934 800,000 -50.00 400,000
18. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ 150,000 19,540 130,000 -38.46 80,000
19. ค่าใช้จ่ายโครงการปฏบิัติบูชาองค์พระธาตุพนม 20,000
20. ค่าใช้จ่ายงานนมัสการพระธาตุพนม 25,000
21. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเรือไฟเข้าประกวดที่จ.นครพนม 300,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 1,280,560 2,490,000 1,688,344 2,415,000 -25.67 1,795,000
รวมงบด าเนินงาน 1,280,560 2,490,000 1,688,344 2,415,000 -25.67 1,795,000

งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนงานพิธกีรรมมเหศักด์ิและหลักเมือง 50,000
2. อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น 14 ชุมชน 140,000

รวมหมวดเงินอุดหุนน 190,000
รวมงบเงินอุดหนุน 190,000

รวมงบลงทุน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,470,560 2,490,000 1,688,344 2,415,000 -25.67 1,795,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,050,560 3,105,000 1,931,374 2,725,000 -27.82 1,967,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดอืน
1. เงินเดือนพนักงานเทศบาล 1,326,180 1,727,040 1,156,040 2,071,970 -55.59 920,250
2. เงินประจ าต าแหน่ง 134,400 134,400 112,000 152,400 -11.81 134,400
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 973,200 1,237,560 1,009,850 1,129,440 7.74 1,216,840
4. เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

รวมหมวดเงินเดอืน 2,433,780 3,099,000 2,277,890 3,353,810 -32.27 2,271,490
รวมงบบุคลากร 2,433,780 3,099,000 2,277,890 3,353,810 -32.27 2,271,490

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภท
1. ค่าเบี้ยประชุม 5,000
2. ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 30,000 30,000 10,000 10,000 -20.00 8,000
3. ค่าเช่าบ้าน 108,000 144,000 30,000 84,000 -50.00 42,000
4. เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 50,000 23,820 30,000 20.00 36,000
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,000 10,000 0 3,000 0.00 3,000

รวมหมวดค่าตอบแทน 174,000 234,000 63,820 127,000 -29.92 89,000
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หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000 118,000 50,000 -40.00 30,000
2. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงดูแลสวนสาธารณศรีโคตบูร 2,916,000 727,200 328,800 187,200 -12.50 163,800
3. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงดูแลงานสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ 1,407,210 1,438,050 1,216,800 -50.64 600,600
4. โครงการจ้างเหมาเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารการจัดการเอกสารฯ 561,600 -41.67 327,600
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 20,000 0 10,000 -50.00 5,000
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ 20,000 20,000 161,610 50,000 -60.00 20,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 3,056,000 2,274,410 2,046,460 2,075,600 -44.74 1,147,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุส านักงาน 100,000 100,000 47,500 50,000 -40.00 30,000
2. ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000 0 3,000 0.00 3,000
3. ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 34,910 10,000 0.00 10,000
4. ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000 70,000 49,200 50,000 -20.00 40,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 200,000 200,000 131,610 113,000 -26.55 83,000
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หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภท
1. ค่าไฟฟ้า 20,000 20,000 10,763.01 20,000 0.00 20,000
2. ค่าน้ าประปา 15,000 30,000 39,853.29 20,000 0.00 20,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 35,000 50,000 50,616.30 40,000 0.00 40,000
รวมงบด าเนินงาน 3,465,000 2,758,410 2,292,506.30 2,355,600 -42.31 1,359,000

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทครภุัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน 13,000 6,500 6,500 6,500
2. ค่าจัดซ้ือตู้ไม้หลิว 13,000 13,000
3. ค่าจัดชื้อเคร่ืองปร้ินเตอร์ A๓ ขาว/ด า 30,000
4. ค่าจัดซ้ือเต็นท์ 100,000 -100.00
5. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 3,200
ประเภทครภุัณฑ์การเกษตร
1. เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 38,000 0 19,000 -100.00
2. เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 11,000 0 11,000 -100.00
ประเภทครภุัณฑ์ก่อสรา้ง
๑.เคร่ืองเจาะคอนกรีต 20,000 0 20,000 -100.00
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ประเภทครภุัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ
1. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 29,000 0 29,000 -100.00
ประเภทครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมปร้ินส์เตอร์ 
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (แบบประมวลผล 2) 30,000 60,000
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 5,500 15,800
4. ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 21,000
5. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวด า ขนาด A3 53,000
6. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 10,000

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 48,500 117,500 49,500 179,000 -5.31 169,500
รวมงบลงทุน 48,500 117,500 49,500 179,000 -5.31 169,500

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. เงินอุดหนุนโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนธาตุพนม ขั้นตอนที่ 1-5200,000 200,000 0 200,000 -100.00 0

รวมหมวดเงินอุดหนุน 200,000 200,000 0 200,000 -100.00 0
รวมแผนงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6,147,280 6,174,910 4,619,896 6,088,410 -37.59 3,799,990
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 100,000 30,000 50,000 -40.00 30,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาหรอืซ่อมแซม
1. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 100,000 200,000 60,120 200,000 -65.00 70,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 200,000 300,000 90,120 250,000 -60.00 100,000
หมวดค่าวัสดุ
ประเภท
1. ค่าวสัดุก่อสร้าง 200,000 200,000 456,211 270,000 -70.37 80,000
2. ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000 7,600 20,000 -50.00 10,000

รวมหมวดค่าวัสดุ 220,000 220,000 463,811 290,000 -68.97 90,000
รวมงบด าเนินงาน 420,000 520,000 553,931 540,000 -64.81 190,000
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งบลงทุน
หมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทค่าตอ่เตมิหรอืดดัแปลงอาคาร
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมเทศบาลต าบลธาตุพนม
ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ
1. โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประเภทค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซ.ขลิบทอง หมูท่ี่ 1 
ต าบลธาตุพนม

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนร่วมจิตรประชาชน
 หมูท่ี่1 ต.ธาตุพนม 100,000 100,000 100,000 -100.00
3. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า ซ.
พัฒนาร่วมจิตร 1 หมู ่3 ต าบลธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000 100,000 -100.00
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ถนนนิคมสามัคคี หมู ่
11 ต าบลธาตุพนม 100,000
5. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายข้างร้านกิจไพศาล หมู ่
13 ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000
6. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายเทพนิมิต หมู ่5 ต าบล
ธาตุพนม 100,000 100,000
7. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายสุริโย 1 หมู ่4 ต าบล
ธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000 100,000 -100.00
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8. โครงการปรับเสริมผิวจราจรลูกรังและไหล่ทาง หมู ่10, 11,
 13 ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000
9. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายพิทักษ์ประชาชน 1 หมู่
 1 ต าบลธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000 100,000 0.00 100,000

10. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสวา่งลานเอนกประสงค์ริม
โขง หมู ่14 ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000

11. โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสวา่งโรงเรียนอนุบาลศรีโคต
บูร 100,000 100,000

77



ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดตา่ง (%) ปี 2562

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. สายวโิรจน์พัฒนา หมู่
 7 ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000 100,000 -100.00

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนโกศล หมู ่10 
ต าบลธาตุพนม 100,000

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนนิคมสามัคคี หมู่
 11 ต าบลธาตุพนม 100,000 100,000 100,000 -100.00
15. โครงการปรับเสริมผิวจราจรลูกรังและไหล่ทาง หมู ่1,6 
ต าบลธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000

16. โครงการก่อสร้างบุกเบิกยกคันดินถนนสาธารณะสายบ้าน
หนองหอยทุ่งหมู ่5 ธาตุพนมเหนือ 100,000 100,000 100,000 -100.00
17. โครงการศึกษาออกแบบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 70
 พรรษา (สวนศรีโคตร) 1,600,000 1,300,000

18. โครงการติดต้ังไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ังตาม
ทางแยกภายในเขตเทศบาลต าบลธาตุพนม 100,000

19. ค่าปรับในโครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวติัศาสตร์เมืองธาตุพนม 1,837,350 -81.10 347,200

รวมหมวดค่าที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 3,000,000 2,700,000 0 2,637,350 -75.46 647,200
รวมงบลงทุน 3,000,000 2,700,000 0 2,637,350 -75.46 647,200

รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 3,420,000 3,220,000 553,931 3,177,350 -73.65 837,200
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 9,567,280 9,394,910 5,173,827 9,265,760 -49.95 4,637,190
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แผนงานการพาณิชย์
งานตลาดสด
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสด)ุ
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
๑. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดตลาดสด 399,240 400,000 0.00 400,000
๒. โครงการตลาดสดน่าชื้อ 0 10,000 -20.00 8,000
3. โครงการถนนคนเดินอ าเภอธาตุพนม 10,000

รวมหมวดใชส้อย 399,240 410,000 1.95 418,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
๑. ค่าไฟฟ้า 173,442.53 160,000 0.00 160,000
๒. ค่าน้ าประปา 2,568.00 3,000 0.00 3,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 176,010.53 163,000 0.00 163,000
รวมงานตลาดสด 575,250.53 573,000 1.40 581,000

งานโรงฆ่าสัตว์
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ)
หมวดค่าใชส้อย
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบรกิาร
1. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ 14,750 11,610 11,786 16,510 21.14 20,000
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธกีาร
1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจ้างบุคคลปฏบิัติงานในโรงฆา่สัตว์ 972,000 972,000 604,800 972,000 -11.11 864,000
2. โครงการพัฒนาโรงฆา่สัตวไ์ด้มาตรฐาน
ประเภทค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม
๑. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซ่มครุภณัฑ์ 100,000 -50.00 50,000
๒. ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 50,000 -60.00 20,000

รวมหมวดค่าใชส้อย 986,750 983,610 616,586 1,138,510 -16.21 954,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค
๑. ค่าไฟฟ้า 121,953.49 150,000 0.00 150,000
๒. ค่าน้ าประปา 166,682.43 120,000 0.00 120,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 288,635.92 270,000 0.00 270,000
รวมงบด าเนินงาน 986,750 983,610 905,221.92 1,408,510 -13.10 1,224,000

งบลงทุน
หมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง
ประเภทครภุัณฑ์
๑. ค่าเคร่ืองขูดขนสุกร 0 1,250,000 -100.00

รวมหมวดค่าครภุัณฑ์ที่ดนิและสิง่ก่อสรา้ง 0 1,250,000 -100.00 0
รวมงบลงทุน 0 1,250,000 -100.00 0

รวมงานตลาดสด 575,251 573,000 1.40 581,000
รวมงานโรงฆ่าสัตว์ 986,750.00 983,610 905,222 2,658,510 -53.96 1,224,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 986,750 983,610 1,480,472 3,231,510 -44.14 1,805,000
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แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

1. ประเภทค่าช าระหนี้เงินต้น 4,971,900 6,314,940 3,372,977.26 6,314,940 19.42 7,541,250
2. ประเภทค่าช าระดอกเบี้ย 2,374,990 2,414,000 2,399,138.55 2,414,000 36.06 3,284,370
3. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 434,160 453,350 428,182.00 438,500 10.60 485,000
4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 250,000 10,981,800.00 11,000,000 4.55 11,500,000
5. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ 90,000 2,533,400.00 2,780,000 0.00 2,780,000
6. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 89,200 81,500.00 90,000 0.00 90,000
7. ประเภทเงินส ารองจ่าย 400,000 388,360 20,000.00 400,000 12.50 450,000
8. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
            - ค่าบ ารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) 78,300 74,160 77,485.00 79,230 1.24 80,210
            - เงินสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ 243,700 243,700 490,000.00 250,000 0.00 250,000
9. ประเภทประเภทเงินช่วยพิเศษ

            - เงินช่วยค่าท าศพ 5,000 5,000 72,030.00 5,000 0.00 5,000
            - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 50,000 50,000 50,000.00 50,000 -30.00 35,000
            - ค่าใช่จ่ายตามโครงการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

งบบ าเหน็จ/บ านาญ

1. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จข้าชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 1,053,300 1,066,240 1,038,540.00 1,096,000 -19.67 880,400
2. เงินค่าครองชีพผู้รับบ านาญ 22,000 22,000 43,121.00 39,810 300.00 159,240
3. เงินค่าบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ า 360,000 117,650
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4. ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบ านาญ 10,000
5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ 10,000
6. เงินบ าเหน็จบ านาญพนักงานครูเทศบาลต าบลธาตุพนม 200,000

รวมงบกลาง 10,015,350 11,120,950 21,588,173.81 25,317,480 10.11 27,878,120
รวมแผนงานงบกลาง 10,015,350 11,120,950 21,588,173.81 25,317,480 10.11 27,878,120

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ทุกแผนงาน 83,864,000 90,222,000 87,261,184.77 107,599,700 -11.71 95,000,000

82






82

ประมาณการรายจ่าย   รวมทัง้สิ้น 95,000,000 บาท
จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  แยกเป็น

งานบริหารทัว่ไป(สํานักปลัดฯ, กองคลัง, กองวิชาการฯ) รวม 17,308,500 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) รวม 12,993,000 บาท
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) รวม 2,848,320 บาท
ประเภท 
1.เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารเทศบาล   จํานวน 1,085,760 บาท
       เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี
2.เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและทีป่รึกษาของผู้บริหารเทศบาล จํานวน 207,360 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี 
3. เงินเดือน/ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,555,200 บาท
        เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา
และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 10,144,680 บาท
1.เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 6,627,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 3,350,680.-บาท,กองคลัง จํานวน 2,095,930.- 
บาท  และกองวิชาการและแผนงาน  จํานวน  1,180,790.- บาท

2.เงินประจําตําแหน่ง                   จํานวน 703,200 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าสํานักปลัดฯ จํานวน  514,800.- บาท,ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน
 152,400.- บาท, ผู้อํานวยการกองวิชาการฯ จํานวน 36,000.- บาท 
และตําแหน่งบริหารงานอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับเงินประจํา
ตําแหน่งตามระเบียบฯ
3.ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 262,560 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้ (กองคลัง)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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4.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,551,520 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว  พนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไปทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ สํานัก
ปลัดเทศบาล จํานวน 1,183,700.- บาท,กองคลัง จํานวน 1,247,820.- 
บาท, และกองวิชาการฯ จํานวน 120,000.- บาท
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) รวม 3,084,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 508,000 บาท
ประเภท
1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจ
การจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
หนังสือจังหวัดนครพนม  ที ่มท 0833.2/ว.19906  ลงวันที ่ 20  
ธันวาคม  2546  เร่ือง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซ้ือจัด
จ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  10,000.- บาท , เงินรางวัลและสงเคราะห์
พลเมืองดี จํานวน  5,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผู้ประพฤติ
ปฏิบัติในทางทีดี่ช่วยเหลือผู้อื่นทีไ่ด้รับความเดือดร้อนจากทุกข์ภัยต่างๆ

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง จํานวน 8,000 บาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบคัดเลือก/คัดเลือก พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ค่าเบีย้ประชุม จํานวน 38,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลแต่งต้ังและ
อนุกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการต่างๆ ซ่ึงมีหน้าทีดํ่าเนินกิจการภายในวง
งานของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์และบัญชีอัตราค่าเบีย้ประชุมที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด  (สํานักปลัดฯ 10,000.- บาท, กองวิชาการฯ 
28,000.- บาท)

4.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 56,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ  แก่
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างซ่ึงได้รับคําส่ังไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน  24,000.- บาท, กองคลัง จํานวน 24,000.- 
บาท, กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 8,000.- บาท)
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5. ค่าเช่าบ้าน จํานวน 356,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 200,000.- บาท, กองคลัง จํานวน
72,000.- บาท, กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 84,000.- บาท)
6. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 32,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา
 ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทางราชการ(สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 
32,000.- บาท, กองคลัง จํานวน 0.- บาท,กองวิชาการและแผนงาน จํานวน
 0.- บาท)
7. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ (สํานักปลัดฯ จํานวน 1,000.- บาท,กองคลัง จํานวน 1,000.- 
 บาท,กองวิชาการฯ จํานวน 1,000.- บาท)
หมวดค่าใชส้อย รวม 2,387,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
 ค่าแปลเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารพร้อม
เย็บเล่มเข้าปก  ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าถ่ายวีดีโอ
ค่าถ่ายภาพนิ่งและค่าล้างฟิล์ม  เป็นต้น
2.ค่าบอกรับวารสาร จํานวน 16,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสารต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์รายวัน  
ระเบียบกฎหมาย ราชกิจจานุเบกษาและวารสารอื่นๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์แก่
การศึกษาค้นคว้าของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงาน
เทศบาล   ลูกจ้างของเทศบาลและประชาชนทัว่ไป
3.  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน 3,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการของ
เทศบาล โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทําวีดีโอเทปแนะนําเทศบาลตําบล
ธาตุพนมรวบรวมผลการปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่นและงานประเพณีทีสํ่าคัญ
ของท้องถิ่น   เช่น งานประเพณีสงกรานต์   งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 งานประเพณีแข่งเรือ  งานประเพณีออกพรรษา  งานประเพณีลอยกระทง  
งานนมัสการองค์พระธาตุพนม  เป็นต้น
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4.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ                                 จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เช่น  ค่าลงทะเบียนการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของเทศบาล  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมในการรังวัด
ทีดิ่น ค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรมสัญญา  เป็นต้น
5.  ค่าเบีย้ประกัน   จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการทําประกันภัยรถยนต์ทีอ่ยู่ในสังกัดของ
เทศบาล ตามหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว.2633  
ลว. 14 สิงหาคม 2552
6. ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล  จํานวน 546,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสํานักงานทัง้ 3 ชั้นฯลฯ

ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
1.ค่ารับรอง จํานวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมในการรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล ซ่ึง
มาปฏิบัติภารกิจศึกษาดูงานหรือตรวจการหรือเยี่ยมชมกิจการของเทศบาล 
โดยต้ังได้ไม่เกิน 1 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่่วงมา โดย
ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่
มีผู้อุทิศให้ รายได้จริงป2ี560-(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ+เงินอุทิศ)
(89,420,147.20-(691,629.50+997,120) เท่ากับ 
87,731,397.70.-  บาท)

2. ค่ารับรองในการประชุมสภาเทศบาล จํานวน 32,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวเนื่องในการ
เล้ียงรับรอง รวมทัง้ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการประชุมสภาเทศบาล

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร จํานวน 100,000 บาท
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จา่ยในพธิีเปิด–ปิด ค่าตอบแทน
วิทยากรค่าวัสดุอปุกรณ์  ค่าจา้งเหมารถในการทัศนศึกษาดูงานและค่าใช้จา่ยอื่น
ใดทีจ่ดัอยู่ในประเภทนี้ เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท . 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่57 ลําดับที ่1
2.  โครงการสนับสนุนจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ในการตรวจสารยาเสพติด  ส่ือการเรียนรู้ยาเสพ
ติดเพือ่เผยแพร่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบไม่ให้มีการแพร่ระบาดในชุมชน
เขต เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่58 
ลําดับที ่3
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3. โครงการเทศบาลสีขาว  จํานวน 1,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการทําโครงการเทศบาลสีขาว ซ่ึงเป็นการปูองกันปัญหา
การแพร่ระบาด ของยาเสพติด  ในสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุพนม เป็นไป
ตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่69 ลําดับที ่3
4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียงค่าพาหนะและค่าเช่าทีพ่กั  ตลอดจนค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าใช้จา่ยอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนาและการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง

5.ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล จํานวน 15,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าของขวัญ ของรางวัลและเงินรางวัล เนื่องในโอกาสต่างๆเช่น งานวัน
เด็ก งานประเพณีของท้องถิ่น งานแขง่ขนักฬีา และงานประกวดต่าง ๆ ตลอดจน
ค่าของขวัญและของทีร่ะลึกในงานต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซ่ึงมาปฏิบัติ
ภารกจิศึกษาดูงานหรือตรวจการหรือเยี่ยมชมกจิการของเทศบาล

6.ค่าพวงมาลา พวงมาลัยและดอกไม้ จํานวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย  ดอกไม้   ช่อดอกไม้และกระเช้าดอกไม้  
ในงานรัฐพิธีพิธีทางศาสนา  ประเพณีนิยม  การรับและส่งผู้มาเยือน  และ
การประชุมอบรมสัมมนาต่าง ๆ  ตลอดจนค่าพวงหรีดงานศพในนามเทศบาล
7.  ค่าดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลในแต่ละปี เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่58 ลําดับที ่5
8. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกต้ัง จํานวน 1,300,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกต้ัง สมาชิกสภาเทศบาล

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่1 ลําดับที ่1
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ฯลฯ
2. โครงการปรับปรุงสํานักงานเทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล เช่น ปรับปรุง
ห้องสุขาชาย-หญิง ภายในอาคารสํานักงาน ทําปูายชื่ออาคารสํานักงาน,
ประตูทางเข้าสํานักงาน,ปรับเปล่ียนวัสดุ-อุปกรณ์ทีห่มดอายุการใช้งานและ
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่1 ลําดับที ่2
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หมวดค่าวัสดุ รวม 189,000 บาท
ประเภท
1.  ค่าวัสดุสํานักงาน   จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป   เช่น   
กระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์   ฯลฯ
2. ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน
3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือใช้ใน
หน่วยงานนี้  เช่นแปรง ไม้กวาดตะกร้าสบู ่  น้ําด่ืม  น้ําแขง็  น้ําตาล  น้ําหวาน  
น้ําผลไม้  ชา กาแฟ   ฯลฯ และรวมถงึค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ

4. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซมรถยนต์
เคร่ืองยนต์ต่าง ๆ เช่นยาง แบตเตอร่ี ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งอื่นๆ
5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 140,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในหน่วยงานนี้ เช่น  น้ํามันดีเซล
 น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเคร่ือง  ฯลฯ
6. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไปและ
งานประชาสัมพันธ์เช่น  กระดาษเขียน โปสเตอร์  พูก่ันและสี   ฟิล์ม  ฟิล์ม
สไลด์ เทปบันทึกเสียง ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี(เทปบันทึกเสียงหรือภาพ) ถ่าน
ใส่กล้องถ่ายรูปและรูปสีหรือขาวดําทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย   เป็นต้น  และ
รวมถึงค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ
7. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่นแผ่น
หรือจานหรือเทปบันทึก ข้อมูลตลับผงหมึกแผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิลและไลท์เพ็น(Light  pen) ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
อื่น ๆ
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 845,000 บาท
ประเภท
1. ค่าไฟฟูา จํานวน 720,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาทีใ่ช้ในสํานักงานเทศบาลหลังเก่า,หลังใหม่ ค่า
2. ค่าน้ําประปา  จํานวน 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ําประปาทีใ่ช้ในสํานักงานเทศบาลและสถานีจอดรถโดยสาร   
3. ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเทศบาล  
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4. ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์โทรเลข  ค่าธนาณัติ     และค่าซ้ือตรา
ไปรษณียากร เป็นต้น
5. ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพหรือโทรสาร 
(FACSIMILE) ค่าเทเล็กซ์(TELEX)ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัการใช้ระบบอนิเตอร์เน็ต 
(INTERNET) ค่าวิทยติุดตามตัว ค่าวิทยส่ืุอสาร ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม และค่า
ส่ือสารอื่น ๆ เป็นต้น
งบลงทุน รวม 351,500 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 351,500 บาท
1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 351,500 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารระดับต้น จํานวน 8,500 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัชื้อเกา้อี้ล้อหมุนปรับเอนเท้าหมุนไม้จริง จํานวน 1 ตัว เป็นไป
ตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561  
หน้าที ่31  ลําดับที ่1

2. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 8,500 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เอกสาร 3 บาน ไม้หลิว จํานวน 1 หลัง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท.4 ป(ีพ.ศ.2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561
หน้าที ่31 ลําดับที ่2

3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ําซับเมอร์ส (Submers) จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปัม๊น้ําซับเมอร์ส ขนาด (AC 220v 1 เฟส) จํานวน 1 เคร่ือง
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท.4 ป(ีพ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่
1/2561 หน้าที ่31 ลําดับที ่4
4. ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานหน้ากระจก จํานวน 18,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือโต๊ะทํางานหน้ากระจก จํานวน 1 ชุด เป็นไปตามแผนพัมนาของ
อปท.4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่140  ลําดับที ่3
5. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารไม้หลิว จํานวน 11,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารไม้หลิว จํานวน 1 หลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
อปท.4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่140 ลําดับที ่4
6. ค่าจัดซ้ือตู้กระจกสีโอ๊ก จํานวน 11,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือตู้กระจกสีโอ๊ก จํานวน 1 หลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี
 (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่140 ลําดับที ่5
7. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารไม้หลิว จํานวน 15,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารไม้หลิว จํานวน 1 หลัง เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
อปท.4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่140   ลําดับที ่6
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8. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารระดับ 7-9 จํานวน 9,500 บาท
เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหารระดับ 7-9 จํานวน 1 ตัว เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
อปท.4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่141  ลําดับที ่9
ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1. โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟาูเพือ่ใช้ในอาคารสํานักงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือ่ให้มีหม้อแปลงไฟฟาูใช้ในอาคารสํานักงาน ขนาด 3เฟส 315 KVA พร้อมติดต้ัง

เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท.4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
1/2561 หน้าที ่31 ลําดับที ่3
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
ประเภทเงินอดุหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ จํานวน 35,000 บาท
หน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม

เพือ่ให้มีศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอธาตุพนม จงัหวัดนครพนม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี
 (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่27 ลําดับที ่1
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งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ(กองวิชาการฯ) รวม 231,800 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 142,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 71,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งทําการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ซ่ึง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุหรือครุภัณฑ์หรือ
ทีดิ่นหรือส่ิงกอ่สร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้ง เช่น ค่าแปลเอกสาร 
ค่าเยบ็เล่มหนังสือ ค่าเขา้ปกหนังสือ ค่าถา่ยเอกสารพร้อมเยบ็เล่มเขา้ปก ค่าติดต้ัง
เคร่ืองรับโทรศัพท์ ค่าจา้งเหมาสูบน้ํา ค่าถา่ยวีดีโอ ค่าถา่ยภาพนิ่ง  ค่าจา้งเหมา
ติดต้ังระบบคอมพวิเตอร์แม่ขา่ย พร้อมวางระบบ Internet ภายในสํานักงาน และ
ค่าล้างฟล์ิม เป็นต้น
2.ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์กจิการของเทศบาล โดยจา่ย
เป็นค่าจา้งเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทย ุจดัทําวีดีโอเทป แนะนํา
เทศบาลตําบลธาตุพนม รวบรวมผลการปฏิบัติงานพฒันาท้องถิ่น และงาน
ประเพณีสําคัญออกพรรษา งานประเพณีลอยกระทง งานนมัสการพระธาตุพนม 
เป็นต้น
3.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 5,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการดําเนินคดีตามคําพพิากษา เช่น ค่าธรรมเนียมในการรังวัด
สอบเขตทีดิ่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าคําร้อง ค่าคําขอในการดําเนินคดี ค่าใช้จา่ย
ชดเชยเกี่ยวกบัความรับผิดทางละเมิด  ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนแก่
บุคคลภายนอก  ค่านําส่งทนายและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นต้น เป็นไปตาม
แผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่65 ลําดับที ่22

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงข่ายเว็บไซต์ (Internet) จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงข่ายเว็บไซต์ Internet การติดต้ัง 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่4 
ลําดับที ่7
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
1. โครงการจัดทํารายงานกิจการของเทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดทําวารสารเผยแพร่กิจการของเทศบาล 
เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่65 ลําดับที ่24

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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2. โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐาน ทีเ่ป็น
มาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น และเป็นขอ้มูลที่
หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความเชื่อถอืในการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นใดทีจ่ดัอยู่ในประเภทนี้ เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท . 4ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่66 ลําดับที ่26
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ   และค่าเช่าทีพ่กั  ตลอดจนค่าลงทะเบียน
หรือค่าใช้จา่ยอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา และ
การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจา้ง
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
 ซ่ึงเกดิชํารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ เช่น เคร่ืองถา่ย
เอกสาร เคร่ืองพมิพดี์ด เคร่ืองอดัสําเนา เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองคํานวณเลข พดัลม โต๊ะ  เกา้อี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

หมวดค่าวัสดุ รวม 71,000 บาท
ประเภท
1. วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น กระดาษ ค่า
ถา่ยเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ ์ฯลฯ  และรวมถงึค่าวัสดุสํานักงานอื่นๆ

2. วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 1,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุไฟฟาูและวิทยสํุาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือซ่อมแซมไฟฟาู
ซ่ึงเกดิชํารุดเสียหาย หรือขดัขอ้งเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดยปกติ เช่น ฟวิส์
 หลอดไฟ เทปพนัสายไฟ สายไฟฟาู ปล๊ักไฟฟาู สวิตท์ไฟฟาู คัตเอา๊ท์ไฟฟาู
3. วัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือใช้ใน
หน่วยงานนี้เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า  สบู ่ น้ําด่ืม  น้ําแขง็ น้ําตาล น้ําหวาน 
น้ําผลไม้ ชา กาแฟ ฯลฯ  และรวมถงึค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ

4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน 5,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไปและ
งานประชาสัมพนัธ์ เช่น กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พูก่นัและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ เทป
บันทึกเสียง ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี (เทปบันทึกเสียงหรือภาพ) ถา่นใส่กล้องถา่ยรูป
และรูปสี หรือขาวดําทีไ่ด้จากการล้างอดัขยาย เป็นต้น  และรวมถงึค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่อื่น ๆ

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น  แผ่นหรือ
จานหรือเทป บันทึกขอ้มูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิลและไลท์เพน  (Light pen)  ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ประเภท
1. ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  จํานวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต (Internet) รายเดือนและค่าบริการเช่าพืน้ที่
เว็บไซต์ (โดเมนเนม) รายปี
งบลงทุน รวม 39,800 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 39,800 บาท
1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 39,800 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง จํานวน 1,600 บาท
เพือ่จัดซ้ือพัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่45 ลําดับที ่65
2. ค่าจัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ จํานวน 1,200 บาท
เพือ่จัดซ้ือพัดลมต้ังพืน้ ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 1 เคร่ือง
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่46 ลําดับที ่66
3. ค่าจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก (K) จํานวน 4,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจก (K) ขนาด 3 ฟุต ข จํานวน 1 ตู้
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่46 ลําดับที ่67
4. ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 
5,500 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่45 ลําดับที ่62
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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5. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที1่ จํานวน 22,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 จํานวน 1 เคร่ือง
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่45 ลําดับที ่63
(ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

งานบริหารงานคลัง(กองคลัง) รวม 1,527,080 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,504,080 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 1,302,080 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,480 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึง
มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุ หรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
 ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่า
ถ่ายภาพนิ่ง ค่าล้างฟิล์ม และค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ เป็นต้น .
2.ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จํานวน 1,000 บาท
ประเภทสถาบันรายปีประจําปี 2562
เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
3. ค่าจ้างเหมาโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียม จํานวน 873,600 บาท
ต่างๆ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีทุกประเภท    
 ให้เป็นไปตามเปูาหมายทีต้ั่งไว้  ถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่62 ลําดับที ่15
4. โครงการปรับปรุง (Server) และถ่ายโอนข้อมูลระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียน

จํานวน 350,000 บาท
ทรัพย์สิน
เพือ่ปรับปรุง (Server) และถ่ายโอนข้อมูลระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพเพิม่มากยิ่งขึ้น เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่2 ลําดับที ่4

ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่าเทียบเรือท่าข้าม จํานวน 50,000 บาท

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงโปฺะและท่าเทียบเรือ ค่าพมิพต๋ั์วเรือ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติของพนักงานเทศบาลและลูกจา้ง และ
เจา้หน้าทีข่องหน่วยราชการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นต้น เป็นไปตามแผนพฒันาของ
อปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่62 ลําดับที ่16

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ   และค่าเช่าทีพ่ัก  ตลอดจน
ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการและ
อบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซ่ึงเกิดชํารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ เช่น
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคํานวณเลข พัดลม โต๊ะ  เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ
หมวดค่าวัสดุ รวม 202,000 บาท
ประเภท
1. วัสดุสํานักงาน  จํานวน 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น  
กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่า
วัสดุสํานักงานอื่นๆ
2. วัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือใช้
ในหน่วยงานนี้ เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า  สบู ่ น้ําด่ืม  น้ําแข็ง น้ําตาล
น้ําหวาน น้ําผลไม้ ชา กาแฟ ฯลฯ  และรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ
กิจการอื่นใด เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเคร่ือง น้ํามันจาระบีน้ํามัน
เตา ถ่านและก๊าซหุงต้ม เป็นต้น

4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน 24,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น  แผ่น
หรือจานหรือเทป บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิลและไลท์เพน  (Light pen)  ฯลฯ
5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 8,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซมเคร่ืองยนต์
ต่าง ๆ เช่น ยาง แบตเตอร่ี ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ
 ทีเ่กี่ยวข้อง

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ประเภท
1. ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง
งบลงทุน รวม 11,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 11,000 บาท
1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500.- บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่34 ลําดับที ่14
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน(สํานักปลัดฯ) รวม 2,655,380 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) รวม 1,462,380 บาท
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,462,380 บาท
1.เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 376,080 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
2.ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 271,200 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจํา ทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้ (สํานักปลัดเทศบาล)
3.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 797,100 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว  พนักงาน
จ้างตามภารกิจ  และ พนักงานจ้างทัว่ไป  ทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้  (สํานัก
ปลัดเทศบาล)
4. เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งบริหารงานอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ ทีม่ีสิทธิ์
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,193,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ประเภท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
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1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
- เงินรางวัลส่วนแบ่งจากค่าปรับจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินรางวัลส่วนแบ่งจากค่าปรับในคดีจับกุมผู้กระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  โดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทําความผิด
ตามกฎหมายจราจรทางบก   พ.ศ. 2534 ในกรณีทีม่ีผู้แจ้งความนําจับให้
จ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าหน้าทีผู้่จับร้อยละ  17.5   และ ผู้แจ้งความนําจับร้อย
ละ  17.5   สําหรับกรณีทีไ่ม่มีผู้แจ้งความนําจับให้จ่ายเงินรางวัลแก่
เจ้าหน้าทีผู้่จับร้อยละ  25  ของเงินค่าปรับ

- เงินรางวัลส่วนแบ่งจากค่าปรับตามพรบ.รักษาความสะอาดฯ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นเงินส่วนแบ่งจากค่าเปรียบเทียบปรับผู้กระทําความผิดตามพรบ.รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 
48 วรรค 2 ค่าปรับทีไ่ด้จากการเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งให้แบ่งแกผู้่แจง้
ตามมาตรา 51 กึ่งหนึ่งและพนักงานเจา้หน้าที ่เจา้พนักงานจราจร หรือตํารวจที่
ปฏิบัติหน้าทีค่วบคุมการจราจรผู้จบักมุอกีกึ่งหนึ่ง

2.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับคําส่ังไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ
4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา
 ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
5.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ
หมวดค่าใชส้อย รวม 946,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.โครงการฝึกดับเพลิงเบือ้งต้น   จํานวน 1,000 บาท






98

เพือ่จ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกดับเพลิงให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เช่น  
ค่าสถานที ่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นใดทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้  เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 
ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่60 ลําดับที ่8
2.โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ จํานวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม-่สงกรานต์  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่น
ใดทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่69 ลําดับที ่1
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ จํานวน 1,000 บาท

เพือ่จดัอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัระเบียบขอ้กฎหมายทีใ่ช้สําหรับ
การปฏิบัติหน้าทีแ่ละศึกษาดูงานนอกสถานที ่เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท . 4 
ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่6 ลําดับที ่1

4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าเบีย้เล้ียงค่าพาหนะและค่าเช่าทีพ่กั  ตลอดจนค่าลงทะเบียนหรือ
ค่าใช้จา่ยอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนาและการ
เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  
พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง
5. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จํานวน 540,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น
 จดัระเบียบแม่ค้าหาบเร่แผงลอย และงานอื่น ๆ ด้านเทศกจิ เป็นไปตาม
แผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที ่57 ลําดับที ่2

6. โครงการจ้างเหมาบริการปูองกันและเฝูาระวังสาธารณภัยในเขตพืน้ที่
เทศบาล จํานวน 378,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการปูองกนัและเฝูาระวังสาธารณะภัยในเขตพืน้ที่
เทศบาล จํานวน 14 ชุมชน เฝูาระวังและปูองกนัเหตุไฟไหม้และงานอื่นๆ ด้าน
ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่61 ลําดับที ่13

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  จํานวน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานนี้
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 15,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบเซิฟเวอร์
ควบคุมกล้อง และรวมถงึค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบักล้องวงจรปิด (CCTV)

หมวดค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
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ประเภท
1.  ค่าวัสดุสํานักงาน   จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป   เช่น   กระดาษ 
ค่าถา่ยเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขยีนแบบพมิพฯ์ลฯ และรวมถงึค่าวัสดุสํานักงานอื่นๆ

2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                                         จํานวน 160,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในหน่วยงานนี้  เช่น  น้ํามันดีเซล  
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเคร่ือง  ฯลฯ

3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่นแผ่นหรือ
จานหรือเทปบันทึก ขอ้มูลตลับผงหมึกแผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล
และไลท์เพน็(Light  pen) ฯลฯ และรวมถงึค่าวัสดุคอมพวิเตอร์อื่น ๆ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(สํานักปลัดฯ) รวม 215,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 215,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 22,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1. ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น
 ค่าแปลเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารพร้อม
เย็บเล่มเข้าปก  ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าถ่ายวีดีโอ 
ค่าถ่ายภาพนิ่งและค่าล้างฟิล์ม  เป็นต้น
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
หมวดค่าวัสดุ รวม 193,000 บาท
ประเภท
1.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จํานวน 8,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์
เคร่ืองยนต์ต่าง ๆ เช่น ยาง แบตเตอร่ี ฯลฯ
2.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในหน่วยงานนี้ เช่น น้ํามันดีเซล
น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเคร่ือง  ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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3. ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จํานวน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายชุดผจญเพลิง เช่น เส้ือผ้า รองเท้า ถุงมือ 
หมวกคลุมพร้อมชุดเคร่ืองช่วยหายใจ  เป็นต้น
4. ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง  จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่นน้ํายาเคมีดับเพลิง สายสูบดับเพลิง 
สายส่งดับเพลิง ข้อต่อส่งดับเพลิง ท่อดูดดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง เป็นต้น

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา(กองการศึกษา) รวม 8,671,350 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 6,682,560 บาท
หมวดเงินเดอืน รวม 6,682,560 บาท
ประเภท
1. เงินเดือนพนักงาน     จํานวน 954,240 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
2. เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล      จํานวน 2,461,620 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลศรี
โคตบูรและหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนทีสุ่ด  ที ่ 
มท  0893.4/ว 1157  ลงวันที ่ 13  มิถุนายน 2560 (รายการเงิน
อุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)
3.เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท

เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา  เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของ
ผู้อํานวยการกองการศึกษา และตําแหน่งบริหารงานอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ 
ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ
4.เงินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 176,400 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม

แผนงานการศึกษา
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เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษา เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร (รายการเงินอุดหนุน
สําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)
5. เงินวิทยฐานะข้าราชการครู/ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จํานวน 105,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครู
และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน 275,760 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างประจํา  เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําผู้ทีป่ฏิบัติงานใน
หน่วยงานนี้
7. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 873,600 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินการเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว่ไป ทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้

8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (สายสนับสนุนการสอน)                  จํานวน 136,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินการเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป (สายสนับสนุนการสอน) ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา)

9. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (นักการภารโรง) จํานวน 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว ที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร (รายการเงินอุดหนุนสําหรับการจัด
การศึกษาภาคบังคับ) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

10. เงินเดือนพนักงานครู/ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1,400,820 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนรวมไปถึงเงินประกันสังคมของพนักงานครู/ครูผู้ดูแลเด็ก
ทีป่ฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา)

11. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จํานวน 160,320 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ทีป่ฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา        
เด็กเล็ก 1,2 (โครงการสนับสนุนค่าใข้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,608,790 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 102,200 บาท
ประเภท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จํานวน 8,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2. ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบของทางราชการ

3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล                                          จํานวน 1,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบฯ

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน ตําแหน่งผอ.
สถานศึกษาชํานาญการพิเศษทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าทีใ่ห้ได้รับค่าตอบแทน

5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ซ่ึงมีสิทธิ์
เบิกได้ตามระเบียบฯ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)

หมวดค่าใชส้อย รวม 1,393,590 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.  ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 5,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซ่ึงมิใช่การประกอบ ดัดแปลง ซ่อมแซม ต่อเติม เสริมสร้างวัสดุหรือครุภัณฑ์
หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่นค่าเย็บ
เล่มหนังสือ ค่าเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่าถ่าย
ภาพนิ่ง ค่าล้างฟิล์ม ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าถ่ายวีดีโอ วีซีดี ค่าเขียนปูาย
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีต่าง ๆ ตลอดจนค่าจ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น

2.ค่าพาหนะนําเด็กส่งสถานพยาบาล  จํานวน 2,010 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนําเด็กส่งสถานพยาบาล(โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูรและ จํานวน 273,000 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ่1,2

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาทําความสะอาดโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที ่1,2 เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่119 ลําดับที ่39
2. ค่าจ้างเหมาพีเ่ล้ียงเด็กโรงเรียนอนุบาลฯ และศูนย์ทัง้ 2 แห่ง จํานวน 873,600 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพีเ่ล้ียงเด็ก ทีป่ฏิบัติงานในโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร 
และศูนย์ทัง้ 2 แห่ง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าที ่123 ลําดับที ่54
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 24,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง  ซ่ึงได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติงานเช่นการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น

4. เงินประกันสังคมของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จํานวน 7,980 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  จํานวน 8,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล  ซ่ึงเกิดการชํารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดยปกติ 
เช่น เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โต๊ะ ตู้เก็บเอกสารและครุภัณฑ์อื่น ๆ

2.ค่าปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1,2 
เช่น ประตู หน้าต่าง ทีแ่ปรงฟัน โถสุขภัณฑ์ และอื่นๆ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของอปท. 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่122 ลําดับที ่52
3. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงต่อเติม/ซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม/ซ่อมแซมโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร เช่นประตู
 หน้าต่าง ทีแ่ปรงฟัน โถสุขภัณฑ์ หลังคา ฝูาเพดาน และอื่นๆ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่122 ลําดับที ่52
4. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1,2 จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมร้ัวโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าที ่122 ลําดับที ่52
หมวดค่าวัสดุ รวม 113,000 บาท
ประเภท
1.ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป การจัด
ประชุมสัมมนา การอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาการ  การจัดต้ังชุมชนและ
ประชาคม  การส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมศาสนา
และประเพณีท้องถิ่น เช่น กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบ
พิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุสํานักงานอื่นๆ
2.  ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือซ่อมแซม
ไฟฟูาซ่ึงเกิดชํารุดเสียหายหรือขัดข้องเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดยปกติ
  เช่น  ฟิวส์  หลอดไฟฟูา  เทปพันสายไฟฟูา  สายไฟฟูา  ปล๊ักไฟฟูา  สวิตท์
ไฟฟูา คัตเอ๊าท์ไฟฟูา และรวมถึงค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุอื่น
3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํารับใช้ ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า  สบู ่ น้ําด่ืม  น้ําแข็ง น้ําตาล
น้ําหวาน  น้ําผลไม้   น้ําผลไม้ ชา  กาแฟ ฯลฯและรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวอื่นๆ
4.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  จํานวน 3,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  สําหรับรถจักรยานยนต์  และ
กิจกรรมอื่นๆ  เช่น  น้ํามันเบนชิน ,น้ํามันเคร่ือง, และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

5.ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน 8,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไปและ
งานประชาสัมพนัธ์ เช่น กระดาษเขยีนโปสเตอร์ พูก่นัและสี ฟล์ิม ฟล์ิมสไลด์ เทป
บันทึกเสียง ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี (เทปบันทึกเสียงหรือภาพ)ถา่นใส่กล้องถา่ยรูป
และรูปสี หรือขาวดําทีไ่ด้จากการล้างอดัขยาย เป็นต้น และรวมถงึค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่อื่นๆ

6.ค่าวัสดุการศึกษา  จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุการศึกษาในการจดัการศึกษาระดับอนุบาล 3 ขวบ ทัง้ 2 ศูนย์
 และโรงเรียนอนุบาลฯ 4-6 ขวบ เช่น กระดาน ชอล์ก สมุด ดินสอ  ปากกา เคร่ือง
เขยีนแบบพมิพ ์เคร่ืองเหลาดินสอ สมุดทะเบียนนักเรียน  หนังสือและแบบพมิพ์
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นต้น และรวมถงึค่าวัสดุการศึกษาอื่น ๆ

7.ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จํานวน 40,000 บาท

เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายเด็กอนุบาล 4–6 ขวบ  และสําหรับเด็กอนุบาล 
 3  ขวบ ศูนยท์ี ่ 1 และศูนยท์ี ่ 2  เช่น  เส้ือ  ผ้า  กางเกง ผ้ากนัเปือ้น ชุด
พืน้เมือง ชุดกฬีา ถงุเท้า รองเท้า ผ้าขนหนูตลอดจนค่าใช้จา่ยอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง

8. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 12,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพวิเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น แผ่นหรือ
จานหรือเทปบันทึกขอ้มูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิลและไลท์เพน็(Light pen) ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 230,000 บาท
ประเภท
1.ค่าไฟฟูา                                                              จํานวน 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาทีใ่ช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่งที1่,2) บ้านหนอง
หอยและร.ร.อนุบาล ศรีโคตบูร เทศบาลตําบลธาตุพนม
2.ค่าน้ําประปา จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ําประปาทีใ่ช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่งที ่1,2) บ้านหนอง
หอยและร.ร.อนุบาล ศรีโคตบูร เทศบาลตําบลธาตุพนม
งบลงทุน รวม 150,000 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
1.1 หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
1.ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนรร.อนุบาลศรีโคตบูร  จํานวน 150,000 บาท
เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคารเรียนร.ร.อนุบาล
ศรีโคตบูร (โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการบริหารการศึกษาร .ร.อนุบาล
ศรีโคตบูร 150,000 บาท) เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่122 ลําดับที ่52

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษา) รวม 14,273,580 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 7,197,580 บาท

หมวดค่าใชส้อย รวม 2,996,980 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวันเด็กแห่งชาติ  จํานวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส่ิงของรางวัล  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุโฆษณาค่าจัดสถานที ่เพือ่เป็น
การส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่112 
ลําดับที ่16
2. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
ทัง้ 2 แห่ง

แผนงานการศึกษา
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าจัดสถานที ่ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ป(ีพ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่108 ลําดับที ่1
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จํานวน 679,200 บาท

เพือ่จ่ายเป็นรายหัวนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลธาตุพนม ตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยมีค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัวนักเรียน) , ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน, ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าพัฒนา
ผู้เรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่109 ลําดับที ่4
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จํานวน 119,780 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 
หน้าที ่20 ลําดับที ่4
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 จํานวน 18,000 บาท
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่120 ลําดับที ่44
6.  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร จํานวน 27,000 บาท

(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่120 ลําดับที ่44

7. ค่าประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล  3  ขวบ  2 ศูนย์            จํานวน 646,800 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล  3  ขวบ ซ่ึงได้รับ
โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล โดย  จ้างเหมาประกอบเล้ียง
อาหารตามหลักเกณฑ์คู่มือแนวทางการดําเนินงาน และหนังสือส่ังการของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที ่109 ลําดับที ่7
8. ค่าประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล 4-6 ขวบ       จํานวน 740,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบเล้ียงอาหารเด็กอนุบาล 4-6 ขวบ และให้
เด็กทีเ่ข้ารับบริการได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ซ่ึงเทศบาลได้จัดต้ัง
โรงเรียนอนุบาลขึ้น เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็ก ฯลฯ (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
อปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่109 ลําดับที ่7
9. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      จํานวน 20,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่ายเอกสาร
 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้ (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่113 ลําดับที ่21

10. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน จํานวน 16,800 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ัดอยู่ใน
ประเภทนี้ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการบริหารการศึกษาร.ร.อนุ
บาลศรีโคตบูร) เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที ่118 ลําดับที ่36

11. ค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กนักเรียน รร.อนุบาลศรีโคตบูร จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าจัดสถานที ่ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้าที ่108 ลําดับที ่1
12. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน จํานวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้ 
(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่20 
ลําดับที ่5

13. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าถ่ายเอกสาร
 ค่าวัสดุ -อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้ (โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่109 ลําดับที ่6
14. โครงการมอบวุฒิบัตรสําหรับเด็กทีจ่บการศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดสถานที ่ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร และค่าวัสดุทีใ่ช้
ในการจัดงานพร้อมวัสดุอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่111 ลําดับที ่11

15. โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าทีพ่ัก ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรร.อนุบาลฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 และค่าอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
อปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่118 ลําดับที ่37

16. โครงการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่ม จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าทีพ่ัก ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการเตรียมความพร้อมเพือ่เข้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่ม และค่าอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4ป(ีพ.ศ. 2561-2564) หน้าที1่18 ลําดับที ่37

17. ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับค่ายานพาหนะ,ค่าทีพ่ัก,ค่าเบีย้เล้ียง,ค่าอาหาร และ
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ.
 2561-2564) หน้าที ่109 ลําดับที ่5

18. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 15,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน,ครูแกนนํา,เจ้าหน้าที ่อปท,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร
,ค่าทีพ่ัก,ค่าจัดสถานที,่ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้
 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่19 
ลําดับที ่2

19. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียน,ครูแกนนํา,เจ้าหน้าที ่อปท,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร
,ค่าทีพ่ัก,ค่าจัดสถานที,่ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้
 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่19 
 ลําดับที ่1

20. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหาร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร)

จํานวน 100,000 บาท
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เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือส่ือวัสดุ-อุปกรณ์ และค่าจัดสถานที ่ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าตอบแทนนคณะกรรมการทีป่ระเมินการจัดการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานะ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่117 
ลําดับที ่33

21.  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 224,400 บาท
(รายหัว)
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือส่ือวัสดุการเรียนการสอนและเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2 (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา) เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่20 ลําดับที ่3

หมวดค่าวัสดุ รวม 4,200,600 บาท
ประเภท
1. ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 4,200,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนทีอ่ยู่ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาล ทัง้ 2 แห่ง และสําหรับแจกให้เด็กนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงบประมาณ หรือหน่วยงานราชการถ่ายโอนงบประมาณกําหนดไว้  
สําหรับแจกนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ทีเ่ทศบาลตําบลธาตุพนม
รับผิดชอบกรณีงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่ายหรือ
จัดสรรล่าช้า โดยจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ซ่ึงเป็นนมสดพร้อมด่ืม ยู เอช ที
แบบกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด นักเรียน จํานวน 2,066 คน ๆ
 ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่110 
ลําดับที ่8

งบเงินอุดหนุน รวม 7,076,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 7,076,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหัวบึงทุง่ จํานวน 2,876,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ ประกอบอาหารเล้ียงเด็กอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่
 1 – 6 นักเรียน จํานวน 719 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ทีม่ท 0816.2  /ว 3274
 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่109 ลําดับที ่7
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2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพระธาตุพนม  จํานวน 4,200,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารเล้ียงเด็กอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่
 1–6 นักเรียนจํานวน 1,050 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนทีสุ่ด ทีม่ท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที ่19 มิถุนายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่109 ลําดับที ่7

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข(กองสาธารณสุขฯ) รวม 2,869,920 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว) รวม 2,587,920 บาท
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,587,920 บาท
ประเภท

แผนงานสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
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1. เงินเดือนพนักงาน    จํานวน 2,399,520 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
2. เงินประจําตําแหน่ง                   จํานวน 188,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อมและตําแหน่งบริหารงานอื่น ๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 282,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
ประเภท
1.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง ซ่ึงได้รับคําส่ังไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. ค่าเช่าบ้าน จํานวน 8,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจํา
 ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  จํานวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  ตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ

 

หมวดค่าใชส้อย รวม 65,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ   และค่าเช่าทีพ่ัก  ตลอดจน
ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการและ
อบรมสัมมนา และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้าง

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
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1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซ่ึงเกิดชํารุด สึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ 
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคํานวณเลข พัดลม โต๊ะ  เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ
2.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างซ่ึงชํารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารตลาด โรงฆา่สัตว์ ศูนย์บริการ
สาธารณสุข   เป็นต้น

หมวดค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท
ประเภท
1. วัสดุสํานักงาน  จํานวน 30,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น
กระดาษ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่า
วัสดุสํานักงานอื่นๆ
2. วัสดุไฟฟูาและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน หรือซ่อมแซม
ไฟฟูาซ่ึงเกิดชํารุด เสียหาย  หรือขัดข้องเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดย
ปกติ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตท์ไฟฟูา
คัตเอ๊าท์ไฟฟูา
3.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสําหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือใช้
ในหน่วยงานนี้  เช่นแปรง ไม้กวาดตะกร้าสบู ่  น้ําด่ืม  น้ําแข็ง  น้ําตาล
น้ําหวาน  น้ําผลไม้  ชา กาแฟ   ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่น ๆ

4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไปและ
งานประชาสัมพันธ์ เช่น  กระดาษเขียน โปสเตอร์  พูก่ันและสี   ฟิล์ม  ฟิล์ม
สไลด์ เทปบันทึกเสียง ม้วนวีดีโอเทป แผ่นซีดี(เทปบันทึกเสียงหรือภาพ) ถ่าน
ใส่กล้องถ่ายรูปและรูปสีหรือขาวดําทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย เป็นต้น และ
รวมถึงค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆ
5. ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย จํานวน 25,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือกั๊กสะท้อนแสง ชุดพ่นเคมี ถุงมือ 
เส้ือกาวด์ ผ้าปิดปากปิดจมูก หมวด ถุงเท้าและรองเท้า เป็นต้น

6.ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น  แผ่น
หรือจานหรือเทป บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิลและไลท์เพน  (Light pen)  ฯลฯ

งานโรงพยาบาล(กองสาธารณสุขฯ) รวม 20,000 บาท
งบอุดหนุน รวม 20,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์และผู้ติดเชื้อHIV  จํานวน 20,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์และผู้ติด
เชื้อHIV อําเภอธาตุพนมเกี่ยวกับการดําเนินการโรคเอดส์
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่136 
ลําดับที ่3

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (กองสาธารณสุขฯ) รวม 355,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 75,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 50,000 บาท
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ
1. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสํารวจ และฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวใน
เขตเทศบาลตําบลธาตุพนม เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่7 ลําดับที ่4
หมวดค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  จํานวน 25,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ยา  เวชภัณฑ์ ในการ
รักษาพยาบาล วัคซีน เคมีภัณฑ์ในการฆา่เชื้อหรือทําความสะอาด ชุด
ตรวจสอบสารปนเปือ้นในอาหาร เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์อื่นๆ
งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1. โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไป
ตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่
1/2561 หน้าที ่27 ลําดับที ่4

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) รวม 79,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 20,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
ประเภท

แผนงานสาธารณสุข
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1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  เช่น ยา  เวชภัณฑ์ ในการ
รักษาพยาบาล วัคซีน เคมีภัณฑ์ในการฆา่เชื้อหรือทําความสะอาด ชุด
ตรวจสอบสารปนเปือ้นในอาหาร เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์อื่นๆ
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 59,000 บาท
ประเภท
1. ค่าไฟฟูา จํานวน 40,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาทีใ่ช้ในสํานักงานเทศบาล
2. ค่าน้ําประปา จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ําประปาทีใ่ช้ในสํานักงานเทศบาล
3. ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 9,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเทศบาล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม) รวม 2,244,120 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 2,127,120 บาท
หมวดเงินเดอืน รวม 2,127,120 บาท
ประเภท
1.  เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,599,280 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินเพิม่การครองชีพพนักงานที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้

2. เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 170,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม(นัก
บริหารงานทัว่ไป 8) และตําแหน่งบริหารงานอื่นๆ ทีอ่ยู่ในแผนงานนี้ ทีม่ีสิทธิ์
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระเบียบฯ

3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 357,440 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินการเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว  
พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว่ไป ทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 117,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
ประเภท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แก่พนักงานเทศบาล
 พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัว่ไป  ซ่ึงได้รับคําส่ังไปปฏิบัติงาน
2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา ซ่ึงมีสิทธิเ์บิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  จํานวน 1,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ซ่ึง
ได้รับคําส่ังให้ไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

หมวดค่าใชส้อย รวม 15,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่ัก ตลอดจนค่าลงทะเบียน 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวกับการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา  และ
การเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

หมวดค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุสํานักงาน  จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น กระดาษ 
 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ

2.  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํารับใช้ ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า  สบู ่ น้ําด่ืม  น้ําแข็ง น้ําตาล 
 น้ําหวาน  น้ําผลไม้ น้ําผลไม้ ชา กาแฟ ฯลฯและรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวอื่นๆ

3.  ค่าวัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุในการก่อสร้าง  “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ
 เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน”ิ  และ ทรัพย์สินอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  ไม้
  สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ทราย อิฐ หิน  ดิน ลูกรัง  กระเบือ้ง  สังกะสี  
ตะปู  ค้อน จอบ เสียม ท่อน้ํา เหล็กเส้น  เล่ือยและขวาน  เป็นต้นและรวมถึง
ค่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืน                                      จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืนสําหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
 เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  และน้ํามันเคร่ือง  เป็นต้น

5. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                    จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น  แผ่น
หรือจานหรือเทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง
 สายเคเบิลและไลท์เพ็น (Light pen)  ฯลฯ

งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห(์กองสวัสดิการสังคม) รวม 90,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 90,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 90,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการสังคมสงเคราะห์                                       จํานวน 80,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้หรือผู้
ซ่ึงช่วยเหลือตนเองมิได้และเด็กกําพร้าขาดผู้อุปการะเล้ียงดูหรือผู้ซ่ึงประสบ
เคราะห์กรรมให้พ้นจากทุกขเวทนา ตลอดจนประสบภัยธรรมชาติ  ค่าจัดการ
ศพหรือค่าจตุปัจจัยค่าพวงหรีดในนามเทศบาลตามประเพณีนิยมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีจ่ําเป็น เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564)  หน้าที ่80 ลําดับที ่30
2. ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคล่ือนที ่                              จํานวน 10,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศบาลเคล่ือนที ่ทัง้ 14 ชุมชน ในเขต
เทศบาล โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานที่
ค่าจ้างเหมาเคร่ืองเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องเป็นต้น เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่78 ลําดับที ่25

เทศบาลต าบลธาตพุนม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานเคหะและชมุชน
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน (กองช่าง, กองสาธารณสุขฯ) รวม 3,521,760 บาท
งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 3,451,760 บาท
หมวดเงินเดอืน รวม 3,451,760 บาท
1. ค่าจ้างลูกจ้างประจํา    จํานวน 963,360 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําทีป่ฏิบัติงาน
ในหน่วยงานนี้ (กองช่าง  จํานวน 232,920.- บาท),(กองสาธารณสุขฯ 
จํานวน 730,440.- บาท)

2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        จํานวน 2,308,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป  (กองช่าง จํานวน 
480,000.- บาท),(กองสาธารณสุขฯ จํานวน 1,828,400.- บาท)
3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้างรายวัน จํานวน 180,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายวันสําหรับปฏิบัติงานรักษาความสะอาดจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในช่วงงานประเพณีนมัสการพระธาตุพนม    (กอง
สาธารณสุขฯ)
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 70,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุสํานักงาน                                                       จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป  เช่น กระดาษ 
 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ   (กองช่าง)

2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว       จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํารับใช้ ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้   เช่น   แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า   สบู ่  น้ําด่ืม  น้ําแข็ง 
น้ําตาล  น้ําหวาน  น้ําผลไม้   น้ําผลไม้ ชา  กาแฟ ฯลฯและรวมถึงค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวอื่นๆ   (กองช่าง)
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                 จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป เช่น แผ่น
หรือจานหรือเทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิลและไลท์เพ็น (Light pen) ฯลฯ (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน(กองช่าง) รวม 170,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) รวม 170,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 50,000 บาท

แผนงานเคหะและชมุชน
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ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 50,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
เช่น  ค่าจ้างเหมาขุดลอกกําจัดผักตบชวาสวนสาธารณะบึงใหญ่ ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ค่าติดต้ังไฟฟูา ค่าจ้าง
เหมาสูบน้ํา ค่าตักส่ิงปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าถ่ายวิดีโอ  ค่าถ่าย
ภาพนิ่ง  และค่าล้างฟิล์ม เป็นต้น

หมวดค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ                                                   จํานวน 70,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือซ่อมแซม
ไฟฟูาซ่ึงเกิดชํารุดเสียหายหรือขัดข้องเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดยปกติ 
เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟูา เทปพันสายไฟ สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตท์ไฟฟูา 
คัตเอ๊าท์ไฟฟูา และรวมถึงวัสดุไฟฟูาและวิทยุอื่นๆ

2.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                                     จํานวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เคร่ืองสูบน้ําและเคร่ืองตัดหญ้า เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันเคร่ือง ฯลฯ เป็นต้น

งานสวนสาธารณะ(กองช่าง) รวม 303,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) รวม 303,000 บาท
หมวดค่าวัสดุ รวม 303,000 บาท

แผนงานเคหะและชมุชน
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ประเภท
1. ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ                                                     จํานวน 70,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานหรือซ่อมแซม
ไฟฟูาซ่ึงเกิดชํารุดเสียหายหรือขัดข้องเนื่องจากเส่ือมสภาพการใช้งานโดยปกติ 
เช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟูา เทปพันสายไฟ สายไฟฟูา ปล๊ักไฟฟูา สวิตท์ไฟฟูา 
คัตเอ๊าท์ไฟฟูา และรวมถึงวัสดุไฟฟูาและวิทยุอื่น
2.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   จํานวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  สํารับใช้ ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้   เช่น   แปรง  ไม้กวาด  ตะกร้า   สบู ่  น้ําด่ืม  น้ําแข็ง 
น้ําตาล  น้ําหวาน  น้ําผลไม้   น้ําผลไม้ ชา  กาแฟ ฯลฯและรวมถึงค่าวัสดุ
งานบ้านงานครัวอื่นๆ
3. ค่าวัสดุก่อสร้าง  จํานวน 70,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ํา  รางระบายน้ํา
และทรัพย์สินอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  ไม้  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ 
 ทราย  อิฐ  หิน  ดิน ลูกรัง  กระเบือ้ง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  จอบ  เสียม  
ท่อน้ํา  เหล็กเส้น เล่ือยและขวาน  เป็นต้น และรวมถึงวัสดุก่อสร้างอื่น

4.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน                                              จํานวน 48,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
เคร่ืองสูบน้ําและ เคร่ืองตัดหญ้า เช่นน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน และ
น้ํามันเคร่ือง  เป็นต้น

5. ค่าวัสดุการเกษตร   จํานวน 100,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล เช่น พันธุ์
พืชปุย ยากําจัดศัตรูพืช พันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ กระถางต้นไม้ ดินผสมแกลบ
หรือขี้เถ้า สายยาง สปริงเกอร์ คราด มีดดายหญ้า กระเบือ้งซีเมนต์สําหรับ
ตกแต่งทางเดินและบัวรดน้ํา เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุการเกษตรอื่นๆ

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขฯ) รวม 3,609,600 บาท
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 3,609,600 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 2,639,600 บาท

แผนงานเคหะและชมุชน
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ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   
เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาทําปูาย  ค่าดูดตักส่ิงปฏิกูล เป็นต้น
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ

1. โครงการจ้างผู้ดูแลสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอย    จํานวน 93,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอย ณ บริเวณบ้านโปร่ง 
ตําบลฝ่ังแดง อ.ธาตุพนมจํานวน 1 คน เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่86 ลําดับที ่5
2. โครงการทําความสะอาดชุมชน   จํานวน 2,436,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาล
ตําบลธาตุพนม เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที ่75 ลําดับที ่18

3. โครงการปรับปรุงสถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม แก้ไข สถานทีก่ําจัดขยะมูลฝอย เช่น ปรับ
ดันขยะมูลฝอย ร้ัว ประตู ถนน เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่85 ลําดับที4่

4. โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าดําเนินงานด้านการจัดการมูลฝอยส่ิงปฏิกูลให้บ้านเมืองสะอาด
สวยงามน่าอยู่ เช่น ปูายประชาสัมพันธ์รณรงค์ การจัดหาภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยแต่ละประเภทตามสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น เป็นไปตาม
แผนพัฒนาอปท. 4 ป(ีพ.ศ. 2561-2564)หน้าที ่85 ลําดับที ่3

หมวดค่าวัสดุ รวม 970,000 บาท
ประเภท
1.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สําหรับใช้ในการรักษาความสะอาดหรือ
ใช้ในหน่วยงานนี้ เช่น แปรง  ไม้กวาด   ตะกร้า สบู ่ น้ําด่ืม  น้ําแข็ง น้ําตาล 
น้ําหวาน น้ําผลไม้ ชา กาแฟ ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆ

2.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 120,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือ่ปรับปรุง  ซ่อมแซมรถยนต์ 
เคร่ืองยนต์ต่างๆ  เช่น ยาง แบตเตอร่ี  ฯลฯ  และรวมถึงค่าวัสดุยานพาหนะ
ขนส่งอื่นๆ

3.ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 750,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนทีใ่ช้ในหน่วยงานนี้ เช่น  น้ํามันดีเซล 
 น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเคร่ือง  ฯลฯ
4. ค่าวัสดุการเกษตร   จํานวน 5,000 บาท
เพือ่เป็นค่าซ้ือกากน้ําตาล พันธุพ์ืช พันธุสั์ตว์ ปุย อุปกรณ์สําหรับขยายพันธุพ์ืช
 พันธุสั์ตว์ เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุการเกษตรอื่นๆ
5.ค่าวัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินทีอ่ยู่ในความ
รับผิดชอบ เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์  ทราย  อิฐ  หิน  ดิน ลูกรัง  
กระเบือ้ง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  จอบ  เสียม  ท่อน้ํา  เหล็กเส้น  เล่ือยและ
ขวาน  เป็นต้น  และรวมถึงวัสดุก่อสร้างอื่น
6.ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น เส้ือกั๊กสะท้อนแสง  ถุงมือ ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก  หมวก  ถุงเท้าและรองเท้า เป็นต้น

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ของชมุชน รวม 567,600 บาท
(สํานักปลัดฯ, กองสวัสดิการฯ)
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 567,600 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 567,600 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 8,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบการ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม  ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุ
หรือครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอก กําจัดผักตบชวาสวนสาธารณบึงใหญ่ ค่าถ่ายเอกสาร
พร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่าติดต้ังเคร่ืองโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา  ค่าตักส่ิง
ปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก ค่าถ่ายวีดีโอ  ค่าถ่ายภาพนิ่ง  และค่าล้างฟิล์ม  
ตลอดจนค่าจ้างเหมาอื่นๆ เป็นต้น (กองสวัสดิการฯ)
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.โครงการเฝูาระวังยาเสพติดตามแนวชายแดน จํานวน 1,000 บาท

เพือ่จ่ายสนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาลตามแนวชายแดน 14 
ชุมชนทีม่ีโครงการกิจกรรมการเดินเวร/เฝูาระวังปัญหายาเสพติด(สํานักปลัดฯ)
เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่58 ลําดับที ่4
2.ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจข้อมูล  จปฐ. จํานวน 10,000 บาท
(ข้อมูลความจําเป็นพืน้ฐาน) และข้อมูล กชช. 2ค.(ข้อมูลพืน้ฐานระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน)

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการสํารวจข้อมูล จปฐ.(ข้อมูล
ความจําเป็นพืน้ฐาน) และข้อมูล กชช. 2ค. (ข้อมูลพืน้ฐานระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน) ได้แก่ค่าเบีย้เล้ียงค่าเอกสารการจัดเก็บ/เข้าเล่ม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่80 ลําดับที ่32
3.โครงการส่งเสริมอาชีพเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เป็นของตนเอง เช่น เคร่ืองมือวัสดุอปุกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และค่าจดัสถานที ่
เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่81 ลําดับที ่
35

4.  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิม่ความรู้และสันทนาการเนื่องในวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลธาตพุนม

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การตกแต่งสถานที ่ค่าจัดทําปูาย ค่าเคร่ืองเสียง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่82 ลําดับที ่37

5.ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปูองกันและช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  จํานวน 5,000 บาท

เพือ่ให้ความรู้ในเร่ืองกฎหมายต่างๆ แก่ผู้นําชุมชนในการทีจ่ะช่วยเหลือผู้ตก
เป็นเหยื่อแก่ประธานชุมชน 14 ชุมชน อสม. 14  ชุมชนๆ ละ 10 คน รวม
ทัง้ส้ิน 140 คนและเพือ่จ่ายเป็นค่าวิทยาการ  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เบีย้เล้ียง  ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที ่82 ลําดับที ่38
6.  ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท
เพือ่ใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน  ตาม
นโยบายของจังหวัดนครพนม เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่83 ลําดับที ่39

7.  ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ่้าน (อผส.) จํานวน 5,000 บาท
เพือ่ใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุทีบ่้าน (อผส.)  ตามนโยบายของ
จังหวัดนครพนม และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่78 
ลําดับที ่24
8.  โครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาประสิทธิภาพผู้นําชุมชน, จํานวน 30,000 บาท
ผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสทางด้านสังคม 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาเพือ่พัฒนาประสิทธิภาพผู้นํา
ชุมชน,  ผู้สูงอาย,ุ ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาสทางด้านสังคม เป็นค่าตกแต่งสถานที,่
 พิธีเปิด-พิธีปิด, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าเบีย้เล้ียง, ค่าเช่าทีพ่ัก, ค่าวัสดุ/
อุปกรณ์, ค่าจ้างเหมารถยนต์, ค่าปูาย, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืม, และค่าใช้อื่น
ใดทีจ่ัดอยู่ในประเภทนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่83 ลําดับที ่41
9.โครงการอบรมเพิม่ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายคนพิการ จํานวน 8,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมเพิม่ความรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเครือข่ายคนพิการ เป็นค่าเบีย้เล้ียง, ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร
, ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าวัสดุ/อุปกรณ์, ค่าปูาย, ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที,่ หรือ
อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561  หน้าที ่9 ลําดับที ่10

10.โครงการรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการสังคม จํานวน 5,000 บาท
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เพือ่ดําเนินงานตามโครงการรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการ
สังคม ตามขอ้กําหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวัสดิการสังคมแห่งชาติในการ
จดัสวัสดิการสังคมให้แกส่มาชิกชุมชน หรือกลุ่มทีร่วมตัวเป็นองค์กรสวัสดิการ
ชุมชน  เพือ่ร่วมมือประสานงานและเชื่อมโยงในการจดัสวัสดิการชุมชนในทุกระดับ
 ค่าใช้จา่ยในการอบรมสัมมนาประชุมชี้แจง,ค่าจดัสถานที่,ค่าตอบแทน,ค่าเบีย้เล้ียง
 ,ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าวัสดุ/อปุกรณ์, ค่าปูาย และค่าใช้อื่นใดที่
จดัอยู่ในประเภทนี้ เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่7  ลําดับที ่5
11.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหมู่บ้านน่าอยู่ / ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมขับเคล่ือน  “หมู่บ้านน่าอยู/่ชุมชน
เข้มแข็ง” เพือ่จัดกิจกรรมประกวดคุ้มต่างๆ ในหมู่บ้าน  เสริมสร้างพัฒนาขีด
ความสามารถของชุมชนในการพึง่พาตนเองแก้ไขปัญหาความยากจน  สร้าง
รายได้เศรษฐกิจฐานรากและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และเพือ่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน  ต้ังแต่ร่วมคิด  
ร่วมทํา  ร่วมรับผิดชอบ  ร่วมแก้ไขปัญหา  และร่วมติดตามประเมินผล  ตาม
ศักยภาพของแต่ละชุมชนและเพือ่สร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรประณีตชุมชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานทีจ่ัดงาน, 
ค่าจัดทําปูาย, ค่าเคร่ืองเสียง, ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องตามนโยบายของจังหวัดนครพนม เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4
 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่78 ลําดับที ่26
12. โครงการพัฒนากลุ่มแม่บ้านเครือข่ายสตรี หมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาเครือขา่ยกลุ่มแม่บ้าน
คณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน/ชุมชนได้มีบทบาทในการจดัทําโครงการ/กจิกรรม/
อาชีพเสริมในชุมชนและได้มีโอกาสในการพบปะพดูคุยแลกเปล่ียนปัญหาความ
เดือดร้อน การเฝูาระวังช่วยเหลือสตรีเมื่อประสบปัญหาในชีวิต ตลอดจนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น หรือค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นไปตามแผนพฒันา
ของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561  หน้าที ่ 9  
ลําดับที ่9

13. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวภายในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

(นโยบายต่อยอดทีไ่ด้ดําเนินการแล้ว ครอบครัวต้นแบบ) เพือ่ส่งเสริมให้
สถาบันครอบครัวภายในชุมชนต้นแบบ 14 ชุมชน  มีความอบอุ่น อยู่ดีมีสุข 
ช่วยเหลือให้คําปรึกษาแก้ไขปัญหา และปูองกันภัยต่าง ๆ ทีจ่ะเกิดขึ้นต่อ
ครอบครัวและชุมชนได้ เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่83 ลําดับที ่40

14. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการคนพิการ จํานวน 163,800 บาท
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เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาบริการตามโครงการจดัต้ังศูนยบ์ริการคนพกิารให้
เกดิประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิารทุกระดับให้เป็นไป
อยา่งทัว่ถงึต่อไป เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที ่81 ลําดับที ่34
15. โครงการจัดต้ังศูนย์บริการผู้สูงอายุ จํานวน 163,800 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการตามโครงการจัดต้ังศูนย์บริการ
ผู้สูงอายุให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้มี
ความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) หน้าที ่81 ลําดับที ่33
16. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 15,000 บาทเพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการดําเนินงานตามโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนและ
ดําเนินการจดัทําแผนชุมชน โดยดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเป็นค่าวิทยากร
 ค่าอาหาร ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าเบีย้เล้ียง ฯลฯ (ยทุธศาสตร์เพือ่พึง่พาตนเอง) 
เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่82 ลําดับที ่
36
17. โครงการอุดหนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล/เทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชน ให้มีบทบาทและมีพืน้ที่
ในการทํากิจกรรม เพือ่พัฒนาตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพ

ตามนโยบายของจ. นครพนม และสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม)
 คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่27 ลําดับที ่2
18. โครงการพฒันาศักยภาพคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตําบล/เทศบาล จํานวน 10,000 บาท
เพือ่ส่งเสริมให้คณะบริหารสภาเด็กมีศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน และ
เป็นเครือขา่ยต้านสังคมสงเคราะห์ในพืน้ที ่ตามนโยบายของจ.นครพนม และสนง.
พฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่8 ลําดับที ่8

19. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ธาตุพนมเหนือ จํานวน 20,000 บาท
เพือ่เป็นการส่งเสริมการออมเงินของประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาของ
อปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่23 
ลําดับที ่1
ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 8,000 บาท
เพือ่จา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
 ซ่ึงเกดิชํารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ  เช่น  เคร่ืองถา่ย
เอกสาร  เคร่ืองพมิพดี์ด เคร่ืองอดัสําเนา เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ  
เคร่ืองคํานวณเลขพดัลม โต๊ะ  เกา้อี้  และครุภัณฑ์อื่น ๆ  เช่น  รถยนต์   
รถจกัรยานยนต์  เป็นต้น
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งานกีฬาและนันทนาการ(กองการศึกษา) รวม 172,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 172,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 162,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดงาน จํานวน 24,000 บาท
วันรําลึกถึงวันพระธาตุพนมล้ม                                          

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันรําลึกถึงวันพระธาตุพนมล้ม  เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ทางศาสนา  เช่น  ค่าปัจจัยค่าเคร่ืองไทยทาน
ต่าง ๆ  ค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ค่าอาหาร เงินรางวัล  ค่าเช่าเคร่ืองขยาย
เสียง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่127 ลําดับที ่15
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “ไทคัพ” จํานวน 15,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “ไทคัพ” 
ประเภทกีฬาฟุตบอล , ฟุตซอล ,  เปตอง , เซปักตะกร้อ , ตะกร้อลอดห่วง , 
ฟุตบอล , ประกวดกองเชียร์ , เคร่ืองอุปกรณ์กีฬา ,กีฬาพืน้บ้านและกีฬา
ประเภทต่างๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
หน้าที ่110 ลําดับที ่10
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง จํานวน 25,000 บาท
ในเขตอําเภอธาตุพนม

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน, กีฬาสากล ระหว่าง
ประชาชน , เยาวชน , และข้าราชการ, พนักงาน , ลูกจ้างส่วนท้องถิ่นเพือ่
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในเขตอําเภอธาตุพนม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่129 ลําดับที ่21

เทศบาลต าบลธาตพุนม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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3.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล   จํานวน 8,000 บาท

เพือ่จ่ายตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที ่ 4  กรกฎาคม  2532  
ซ่ึงกําหนดให้วันที ่ 24  เมษายน  ของทุกปี  เป็นวันเทศบาลและให้จัด
กิจกรรม  “สัปดาห์เทศบาลเพือ่ประชาชน”  โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้แก่ 
ค่าอาหาร ,เคร่ืองด่ืม,เคร่ืองเสียง, ดนตรี, และเงินรางวัลนักแสดง วัสดุโฆษณา
เผยแพร่,วัสดุกีฬาและของรางวัลการแข่งขันกีฬาวันเทศบาล เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท.4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)หน้าที ่110 ลําดับที ่9
4. กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬาพืน้บ้าน,กีฬาสากล ระหว่างประชาชน,
 เยาวชน,ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอธาตุพนม 
รวมทัง้ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ.
 2561-2564) หน้าที ่127 ลําดับที ่16
5. โครงการกีฬาเปตองต้านยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองต้านยาเสพติด ค่าจัดสถานที่
 อาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองเสียง ค่าเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่22  ลําดับที ่4
หมวดค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
1. ค่าวัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาในการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาต่าง ๆ  เช่น  ลูก
ฟุตบอล  ตะกร้อ บาสเกตบอล  ตาข่ายกีฬา  เสาตาข่ายกีฬา  ชุดกีฬา  
รองเท้าและถุงเท้ากีฬา  อุปกรณ์กีฬาประเภทต่าง ๆ  เป็นต้น  และรวมถึงค่า
วัสดุกีฬาอื่น ๆ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน(กองการศึกษา) รวม 1,795,000 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,795,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 1,795,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่างๆ จํานวน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีต่าง ๆเช่นงานรัฐพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา “12สิงหามหาราชินี และ 5 ธันวามหาราช” งานรัฐ
พิธีวันปิยมหาราชงานพิธีวันเจษฎาบดินทร์งานพิธีรําบูชาพระธาตุพนม  งาน
พิธีทางศาสนาหรืองานประเพณีนิยมของท้องถิ่น เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ได้แก่  ค่าจตุปัจจัยถวายพระสงฆค่์าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวกับพิธีทาง
ศาสนา  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งสถานทีจ่ัด
งาน  ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง  เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ.
 2561-2564) หน้าที ่128 ลําดับที ่20
2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  จํานวน 40,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ร่วมกับพ่อค้าประชาชน
ทุกชุมชน ส่วนราชการ  อําเภอ  รัฐวิสาหกิจ  และโรงเรียนในเขตเทศบาล  
ซ่ึงจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ตกแต่งเวทีการแสดงและสถานทีจ่ัดงาน   ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสนับสนุน
หรือสมทบชุมชนต่าง  ๆ  ค่าเช่าเคร่ืองดนตรีและเงินรางวัลนักแสดง   ค่าเช่า
เคร่ืองขยายเสียง   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ค่ากระแสไฟฟูาหรือ
ค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา  ค่าวัสดุกีฬาและค่าของขวัญ ของรางวัลให้
ประชาชนจับสลากเนื่องในโอกาสร่ืนเริงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
ตลอดจนเงินรางวัลมอบแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างดีเด่นหรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใดทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที ่124 ลําดับที ่3

3.  ค่าใช้จ่ายในงานการจัดงานประเพณีสงกรานต์  จํานวน 50,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่
  ค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวกับพิธีทางศาสนา  ค่าวัสดุอุปโภคและบริโภคเป็น
ของขวัญแก่ผู้สูงอายุ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีการประกวดขบวนแห่และ
เทพีสงกรานต์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ากระแสไฟฟูาหรือค่าธรรมเนียม
ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่124 ลําดับที ่4

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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4. ค่าใช้จ่ายในงานการจัดงานพิธีแห่น้ําสรงพระราชทาน   จํานวน 40,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานพธิีแห่น้ําสรงพระราชทาน โดยมีค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  
ได้แก ่ ค่าใช้จา่ยอื่นใดทีเ่กี่ยวกบัพธิีทางศาสนา   ค่าวัสดุอปุโภคและบริโภคในการ
จดังานดังกล่าว ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ค่าวัสดุอปุกรณ์การจดัสถานที ่ ค่า
เคร่ืองด่ืม  ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียงและค่าใช้จา่ยอื่นๆใดทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นไปตาม
แผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่126 ลําดับที ่10

5.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 320,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณีแห่เทียนพรรษา  โดยมีค่าใช้จา่ยต่าง ๆ 
ได้แก ่ ค่าเคร่ืองไทย ดนตรี  และเงินรางวัลนักแสดงหรือคณะการแสดงของ
สถาบันการศึกษาและชุมชนต่าง ๆ  ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง  เงินสนับสนุนชุมชน
ต่าง ๆ ในการจดัตกแต่งขบวนแห่และเทพต้ีนเทียนพรรษา เงินรางวัลผู้ชนะ
ประกวดต้นเทียน เทพต้ีนเทียน ขบวนแห่ และค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
กระแสไฟฟาูหรือค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟาู  ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จา่ยอื่นๆ
ใดทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่
126 ลําดับที ่11

6.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษาแข่งเรือยาว จํานวน 400,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณีเทศกาลออกพรรษา  เช่น  แขง่เรือยาว  
ซ่ึงจดัขึ้นในลําน้ําโขงช่วงเดือนสิบเอด็ของทุกปี   ณ   บริเวณจดุผ่อนปรนหลัง
สํานักงานเทศบาล    อนัเป็นการเชื่อมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างประชาชนสองฝ่ัง
โขงของชาวไทย   และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีค่าใช้จา่ย
ต่าง ๆ ได้แก ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ตกแต่งสถานทีจ่ดัการแขง่ขนัหรือจดุกรรมการตัดสิน
และประรําพธิีแขกผู้มีเกยีรติหรือผู้ชมการแขง่ขนัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมเงิน
สนับสนุนคณะเรือยาวทีส่่งเขา้ร่วมการแขง่ขนัและกองเชียร์  เงินรางวัลคณะเรือ
ยาวและกองเชียร์ทีช่นะการแขง่ขนัประเภทต่าง ๆ  ค่าเช่าเคร่ืองดนตรีและเงิน
รางวัลนักแสดง   ค่าเคร่ืองขยายเสียง   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่ากระแส 
ไฟฟาูหรือค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟาู  และค่าใช้จา่ยอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง เป็นไป
ตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่126 ลําดับที ่12
7.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ จํานวน 80,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานประเพณีไหลเรือไฟโบราณ  โดยมีค่าใช้จา่ยต่าง ๆ  
ได้แก ่ ค่าวัสดุอปุกรณ์ตกแต่งเวที  สนับสนุนการจดัทําเรือไฟโบราณ  ค่ามหรสพ  
ค่าเช่าเคร่ืองเสียงเคร่ืองดนตรี  ค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้ง  เป็นไปตามแผนพฒันา
ของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่127 ลําดับที ่13
8.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีรําบูชาพระธาตุพนม จํานวน 100,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดังานพธิีรําบูชาพระธาตุพนม  เช่น  ค่าเคร่ืองด่ืม  
ค่าอาหาร  ค่าเช่าเคร่ืองขยายเสียง  และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้งค่ารางวัลการ
แสดง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพฒันาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่
128 ลําดับที ่17
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9.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 300,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  โดยมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ได้แก่  ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีการประกวดนางนพมาศและการแสดงของ
สถาบันการศึกษาหรือชุมชนต่าง ๆ   ค่ามหรสพ  ค่าเช่าเคร่ืองดนตรีและเงิน
รางวัลนักแสดงหรือคณะการแสดงของสถาบันการศึกษาและชุมชนต่าง ๆ ค่า
เช่าเคร่ืองขยายเสียง  เงินสนับสนุนชุมชนต่าง ๆ  ในการตกแต่งขบวนแห่และ
นางนพมาศ   เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ  และชนะการ
ประกวดกระทง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่ากระแสไฟฟูาหรือ
ค่าธรรมเนียมติดต้ังมิเตอร์ไฟฟูา  ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่127 
ลําดับที ่14
10.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทําบุญมหาชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญมหาชาติ  เช่น  ค่าจัดสถานที ่ ค่าตกแต่ง
 ขบวนแห่พระเวสสันดร  ค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม  ค่าปัจจัยไทยธรรม  และ
รายจ่ายอื่นทีจ่ําเป็นสําหรับพิธีดังกล่าว เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่128 ลําดับที ่18
11. ค่าใช้จ่ายโครงการนวัตกรรมศีล 5 จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานทีน่วัตกรรมศีล 5 ได้แก่ ค่าจัด
สถานที ่ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าจ้างเหมาจัดทําเคร่ือง
บวงสรวง ค่าจัดซ้ือดอกไม้สด ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พิธีการทางศาสนาและพิธี
พราหมณ์ เป็นต้น และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561
หน้าที ่21 ลําดับที ่1

12. ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติบูชาองค์พระธาตุพนม จํานวน 20,000 บาท
เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม ค่าจัดซ้ือดอกไม้ ค่าจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ ทีใ่ช้
ในพิธีการทางศาสนาและรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561
หน้าที ่21 ลําดับที ่3

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม จํานวน 25,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองอุปคุต ค่าจัดสถานที ่ค่าดอกไม้ ค่าจ้าง
เหมาเคร่ืองเสียง ค่าจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม ค่าเคร่ืองบวงสรวง และรวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
(เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่21 ลําดับที ่2
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14. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเรือไฟเข้าประกวดทีจ่ังหวัดนครพนม จํานวน 300,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเรือไฟเข้าประกวดทีจ่ังหวัดนครพนม
ในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําเรือไฟ ได้แก่ กระปอง ขวดแก้ว ไส้
ตะเกียง น้ํามันก๊าด ค่าจัดสถานที ่ค่าเช่าเคร่ืองเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

(เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่22 ลําดับที ่6
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งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (กองช่าง) รวม 3,799,990 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจําและค่าจ้างชั่วคราว) รวม 2,271,490 บาท
หมวดเงินเดอืน รวม 2,271,490 บาท
1.เงินเดือนพนักงานเทศบาล จํานวน 920,250 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานทีป่ฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
2.เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 134,400 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองช่าง
3.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,216,840 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนและเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว 
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ไป กองช่าง
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 1,319,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท
ประเภท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติแก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  ซ่ึงได้รับคําส่ังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 36,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจํา  ซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบของทางราชการ
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจําตลอดจนบุคคลในครอบครัวซ่ึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของ
ทางราชการ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลธาตพุนม

อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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หมวดค่าใชส้อย รวม 1,147,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.   ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาบริการให้ผู้รับจา้งทําการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง  ซ่ึง
มิใช่เป็นการ ประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือครุภัณฑ์
หรือทีดิ่นหรือส่ิงกอ่สร้าง โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจา้ง เช่น ค่าจา้งเหมา
ขดุลอกกําจดัผักตบชวาสวนสาธารณะบึงใหญ่ ค่าถา่ยเอกสารพร้อมเยบ็เล่มเขา้ปก
 ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ค่าติดต้ังไฟฟาู ค่าจา้งเหมาสูบน้ํา ค่าตักส่ิงปฏิกลู
ค่าบริการกําจดัปลวก  ค่าถา่ยวิดีโอ  ค่าถา่ยภาพนิ่ง  และค่าล้างฟล์ิม เป็นต้น
2.โครงการจ้างเหมาปรับปรุงดูแลสวนสาธารณศรีโคตบูร จํานวน 163,800 บาท
และพืน้ทีส่าธารณะเทศบาลตําบลธาตุพนม
เพือ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณศรีโคตรบูรฯ เป็นไปตาม
แผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่63 ลําดับที ่17
3. โครงการจ้างเหมาปรับปรุงดูแลงานสาธารณูปโภคภายในเขตเทศบาลฯ จํานวน 600,600 บาท

เพือ่เป็นค่าจ้างเหมาบริการดูแลงานสาธารณูปโภค เช่น ถนน ไฟฟูาสาธารณะ
 รางระบายน้ํา งานสถานที ่งานบริการต่าง ๆ เป็นต้น ในความรับผิดชอบของ
ทางเทศบาลตําบลธาตุพนม เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าที ่63 ลําดับที ่18
4. โครงการจ้างเหมาเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารฯ จํานวน 327,600 บาท

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารและสํารวจตรวจสอบการ
ก่อสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และพ.ร.บ.ผังเมือง ภายในเขต
เทศบาลตําบลธาตุพนม ประจําปี 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4
ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่6 ลําดับที ่2
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง   ค่าพาหนะและค่าเช่าทีพ่ัก  ตลอดจนค่าลงทะเบียน
 หรือใช้จ่ายอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ  การอบรมสัมมนา  
และการเดินทางไปทัศนะศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
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เพือ่จา่ยเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
  ซ่ึงเกดิชํารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ   เช่น   เคร่ือง
ถา่ยเอกสาร   เคร่ืองพมิพดี์ด   เคร่ืองอดัสําเนา   เคร่ืองคอมพวิเตอร์  
เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองคํานวณเลข  พดัลม  โต๊ะ  เกา้อี้  และครุภัณฑ์อื่น ๆ  
เช่น  รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองสูบน้ํา  และเคร่ืองตัดหญ้า  เป็นต้น

หมวดค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
ประเภท
1. ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานสําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป   เช่น กระดาษ
  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุ
สํานักงานอื่นๆ
2  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป
และงานประชาสัมพันธ์   เช่น   กระดาษเขียนโปสเตอร์   พูก่ันและสี   ฟิล์ม 
 ฟิล์มสไลด์ เทปบันทึกเสียง  ม้วนวีดีโอเทป  แผ่นซีดี  (เทปบันทึกเสียงหรือ
ภาพ)ถ่านใส่กล้องถ่ายรูปและรูปสี หรือขาวดําทีไ่ด้จากการล้างอัดขยาย   เป็น
ต้น  และรวมถึงค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่น ๆ
3.  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานทัว่ไป    เช่น  
แผ่นหรือจานหรือเทปบันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิลและไลท์เพ็น(Light  pen)  ฯลฯ
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จํานวน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนสําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เคร่ืองสูบน้ําและเคร่ืองตัดหญ้า เช่น น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  และ
น้ํามันเคร่ือง  เป็นต้น
หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ประเภท
1. ค่าไฟฟูา จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาทีใ่ช้ในบริเวณสวนสาธารณะบึงใหญ่และอาคาร
สํานักงานอื่น ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
2. ค่าน้ําประปา จํานวน 20,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ําประปาทีใ่ช้ในบริเวณสวนสาธารณะบึงใหญ่และอาคาร
สํานักงานอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ
งบลงทุน รวม 169,500 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 169,500 บาท
1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 169,500 บาท






138
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1. ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน จํานวน 6,500 บาท
เพือ่จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือน จํานวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,500.- บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่38 ลําดับที ่35

2. ค่าจัดซ้ือเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 3,200 บาท
เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 1,600.- บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่39 ลําดับที ่43
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จํานวน 21,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ จํานวน 1 เคร่ือง เป็นไปตามแผนพัฒนา
ของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่39 
ลําดับที ่40 (ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)
2. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 จํานวน 60,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที ่2 จํานวน 2 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 30,000.- บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี
(พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่39 ลําดับที ่39
(ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
3. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เคร่ือง
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่38 ลําดับที ่37
(ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
4. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ขนาด A3 จํานวน 53,000 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ขนาด A3 จํานวน 1 เคร่ือง
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่38 ลําดับที ่38
(ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
5. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 15,800 บาท
เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network
(27 หน้า/นาท)ี แบบที ่1 จํานวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,900.- บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่38 ลําดับที ่36
(ตามระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (กองช่าง) รวม 837,200 บาท
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) รวม 190,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 100,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ซ่ึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ซ่อมแซม ต่อเติม  เสริมสร้างวัสดุหรือ
ครุภัณฑ์หรือทีดิ่นหรือส่ิงก่อสร้าง  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  
เช่น  ค่าจ้างเหมาขุดลอกกําจัดผักตบชวาสวนสาธารณะบึงใหญ่ ค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเย็บเล่มเข้าปก ค่าติดต้ังเคร่ืองรับโทรศัพท์ค่าติดต้ังไฟฟูา ค่าจ้าง
เหมาสูบน้ํา ค่าตักส่ิงปฏิกูล ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าถ่ายวิดีโอ  ค่าถ่าย
ภาพนิ่ง  และค่าล้างฟิล์ม เป็นต้น
ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
1.ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง  จํานวน 70,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างซ่ึงชํารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  อาคารสํานักงาน  ห้องน้ํา โรงเก็บรถยนต์
  ถนน ตรอกซอย เวทีการแสดง  และทรัพย์สินอื่นหรือส่ิงสาธารณประโยชน์
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เป็นต้น
หมวดค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
ประเภท
1.   ค่าวัสดุก่อสร้าง      จํานวน 80,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ํา  รางระบายน้ํา
และทรัพย์สินอื่นทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  ไม้  สี  แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ 
 ทราย  อิฐ  หิน  ดิน ลูกรัง  กระเบือ้ง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  จอบ  เสียม  
ท่อน้ํา  เหล็กเส้น เล่ือยและขวาน  เป็นต้น และรวมถึงค่าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                          จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซมรถยนต์   
เคร่ืองยนต์ต่าง ๆ เช่น ยาง แบตเตอร่ี ฯลฯ และรวมถึงค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่งอื่น ๆ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบลงทุน รวม 647,200 บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง รวม 647,200 บาท
1.1 หมวดค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายข้างร้านกิจไพศาล  จํานวน 100,000 บาท
หมู่ที ่13 ตําบลธาตุพนม 

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร
 หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร(รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่14 ลําดับที ่14
2. โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล. สายพิทักษ์ประชาชน ๑   จํานวน 100,000 บาท
หมู่  ๑  ตําบลธาตุพนมเหนือ  

โดยการก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้าง๓.00 เมตร  ยาว  ๘๐.๐0 เมตร 
 หรือมีพืน้ทีผิ่วจราจร ไม่น้อยกว่า 2๔๐  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลธาตุพนม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่97 ลําดับที ่30
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ถนนนิคมสามัคคี จํานวน 100,000 บาท
หมู่ ๑๑ ตําบลธาตุพนม
โดยการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  ขนาดกว้าง  0.30  เมตร  ลึกเฉล่ีย  
0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  44 เมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลธาตุพนม) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที ่1/2561 หน้าที ่15 ลําดับที ่15

4. ค่าใช้จ่ายในการคืนเงินค่าปรับพร้อมดอกเบีย้ในโครงการก่อสร้างแหล่ง
ท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม

จํานวน 347,200 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าดอกเบีย้ของเงินคืนค่าปรับในโครงการก่อสร้างแหล่ง
ท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
ตามมติของคณะรัฐมนตรีทีก่ําหนดหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการก่อสร้าง ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อัน
เนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่า 300.- บาท ให้แก่ห้างหุน้ส่วนจํากัด 
ประภาวรรณ (1994) ตามคําพิพากษาศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลข
แดงที ่61/2560

งานตลาดสด (กองสาธารณุขฯ) รวม 581,000 บาท
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 418,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 418,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1. โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดตลาดสด จ านวน 400,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดตลาดสดเทศบาลตําบลธาตุพนม 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่
74 ลําดับที ่15

2. โครงการตลาดสดน่าซ้ือ จ านวน 8,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานพัฒนายกระดับตลาดสดให้สะอาด เป็น
ระเบียบ ปลอดภัย น่าใช้บริการ ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.
 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที ่75 ลําดับที ่19

3. โครงการถนนคนเดินอําเภอธาตุพนม จ านวน 10,000 บาท
เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที ่88 ลําดับที ่10

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 163,000 บาท
ประเภท

เทศบาลต าบลธาตพุนม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
แผนงานการพาณิชย์
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1. ค่าไฟฟูา จ านวน 160,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟูาของตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลธาตุพนม
2. ค่าน้ําประปา จ านวน 3,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ําประปาของตลาดสดในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบล
ธาตุพนม

งานโรงฆ่าสัตว(์กองสาธารณสุขฯ) รวม 1,224,000 บาท
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) รวม 954,000 บาท
หมวดค่าใชส้อย รวม 954,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
1.ค่าเช่าทีร่าชพัสดุ จํานวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าทีร่าชพัสดุบริเวณใช้เป็นทีต้ั่งโรงฆา่สัตว์ของเทศบาล 
เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (เพิม่เติม) คร้ังที่
 1/2561 หน้าที ่3 ลําดับที ่6
ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ
1.โครงการจ้างบุคคลปฏิบัติงานในโรงฆา่สัตว์ จํานวน 864,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลปฏิบัติงานในการฆา่ชําแหละตามกระบวนขั้นตอน
โรงฆา่สัตว์มาตรฐานแห่งใหม่ เป็นไปตามแผนพัฒนาของอปท. 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้าที ่74 ลําดับที ่17
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล ซ่ึงเกิดชํารุดสึกหรอเนื่องจากเส่ือมสภาพจากการใช้งานโดยปกติ เช่น
 เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองคํานวณเลข พัดลม โต๊ะ  เก้าอี้ และครุภัณฑ์อื่น ๆ

2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์
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เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างซ่ึงชํารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  อาคารสํานักงาน  ห้องน้ํา โรงเก็บรถยนต์
  ถนน ตรอกซอย เวทีการแสดง  และทรัพย์สินอื่นหรือส่ิงสาธารณประโยชน์
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ  เป็นต้น

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
ประเภท
1. ค่าไฟฟูา จํานวน 150,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟูาทีใ่ช้ในโรงฆา่สัตว์
2.ค่าน้ําประปา จํานวน 120,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ําประปาทีใ่ช้ในโรงฆา่สัตว์

งานงบกลาง รวม 27,878,120 บาท
งบกลาง รวม 26,500,830 บาท
1. ประเภทค่าชําระหนี้เงินต้น รวม 7,541,250 บาท
-เพือ่ชําระหนี้เงินกู้  ก.ส.ท.ซ่ึงเทศบาลกู้สําหรับซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบ
อัดท้ายชนิด 6 ล้อ  โดยจ่ายเป็นเงินต้น  งวดละ  199,600.- บาท ในงวดที่
 7-9/10  ตามสัญญาเลขที ่664/75/2552 ลงวันที ่21 สิงหาคม  2552

จํานวน 598,800 บาท

- เพือ่ชําระหนี้เงินกู้  ก.ส.ท.  ซ่ึงเทศบาลกู้เพือ่ดําเนินโครงการต่างๆ รวม 14 
โครงการ  ในงวดที ่5-7/15  ตามสัญญาเลขที ่913/71/2554  ลงวันที ่ 
22  เมษายน  2554

จํานวน 2,863,880 บาท

-  เพือ่ชําระหนี้เงินกู้  ก.ส.ท.  ซ่ึงเทศบาลกู้เพือ่ดําเนินโครงการต่างๆ รวม 4 
โครงการ   ในงวดที ่ 5-8/15 ตามสัญญาเลขที ่914/72/2554  ลงวันที ่
 22 เมษายน  2554

จํานวน 1,315,230 บาท

-  เพือ่ชําระหนี้เงินกู้ ซ่ึงเทศบาลกู้สําหรับก่อสร้างอาคารพาณิชย์รอบตลาดสด
 เป็นเงินต้น จํานวน 1,333,340.- บาท   ในงวดที ่14/15 ตามสัญญากู้
เงินประจํา  ที ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สํานักงานธุรกิจสกลนคร  ลงวันที ่ 
29  เดือน กันยายน พ.ศ. 2548

จํานวน 1,333,340 บาท

แผนงานงบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลต าบลธาตพุนม
อ าเภอธาตพุนม  จังหวัดนครพนม
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-  เพือ่ชําระหนี้เงินกู้ ซ่ึงเทศบาลกู้สําหรับก่อสร้างโรงฆา่สัตว์ เป็นเงินต้น
จํานวน 1,430,000.-บาท   ในงวดที ่10/14  ตามสัญญากู้เงินที ่ ธนาคาร
ออมสิน  สาขาธาตุพนม  ลงวันที ่ 26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552

จํานวน 1,430,000 บาท

2.  ประเภทค่าชําระหนี้ดอกเบีย้               รวม 3,284,370 บาท

-  เพือ่ชําระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้ ก.ส.ท. ซ่ึงเทศบาลกู้เพือ่ดําเนินโครงการต่างๆ
รวม 14 โครงการ ในงวดที ่5-7/15 ตามสัญญาเลขที ่913/71/2554 ลง
วันที ่ 22 เมษายน 2554

จํานวน 1,475,720 บาท

-  เพือ่ชําระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้ ก.ส.ท.  ซ่ึงเทศบาลกู้เพือ่ดําเนินโครงการต่างๆ 
รวม 4 โครงการ  ในงวดที ่ 6-8/10 ตามสัญญาเลขที ่914/72/2554  
ลงวันที ่ 22 เมษายน  2554

จํานวน 128,650 บาท

-เพือ่ชําระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้ จํานวน 840,000.- บาทซ่ึงเทศบาลกู้สําหรับ
ก่อสร้างอาคารพาณิชย์รอบตลาดสดในงวดที ่14/15 ตามสัญญากู้เงินประจํา
 ที ่บมจ.ธนาคารกรุงไทย สํานักงานธุรกิจสกลนคร ลงวันที ่29 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2548

จํานวน 840,000 บาท

-  เพือ่ชําระหนี้ดอกเบีย้เงินกู้จํานวน  840,000.- บาทซ่ึงเทศบาลกู้สําหรับ
ก่อสร้างโรงฆา่สัตว์  ในงวดที ่10/14  ตามสัญญากู้เงินที ่ ธนาคารออมสิน  
สาขาธาตุพนม  ลงวันที ่ 26  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552

จํานวน 840,000 บาท

3.ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 485,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว  ในอัตราร้อยละ5
ของค่าจ้างทีเ่ทศบาลจ่ายให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว  ตามมาตรา   103  แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2553  และกฎกระทรวงกําหนดอัตรา
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545  ลงวันที ่ 26 ธันวาคม 2545  
ข้อ 2  (2)  บัญชีข.และข้อ  3  บัญชี  ค.
4. ประเภทเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 11,500,000 บาท

เพือ่สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับเบีย้ยังชีพของผู้สูงอายุ 
โดยจ่ายอัตราเบีย้ยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2552 รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่
79 ลําดับที ่28
5. ประเภทเบีย้ยังชีพคนพิการ จ านวน 2,780,000 บาท
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เพือ่สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ ทีม่ีสิทธิไ์ด้รับ
เบีย้ยังชีพของผู้พิการ โดยจ่ายอัตราเบีย้ยังชีพคนพิการรายเดือนในอัตราที่
เท่ากัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ความ
พิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 
รวมถึงหนังสือส่ังการทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.
 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่79 ลําดับที ่29
6. ประเภทเบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน 90,000 บาท

เพือ่ช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ให้มีคุณภาพทีดี่ขึ้นในเขตเทศบาล 14 ชุมชนในเขต
เทศบาล จ่ายตามหลักเกณฑ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพือ่การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่
79 ลําดับที ่27

7.ประเภทเงินสํารองจ่าย จ านวน 450,000 บาท
เพือ่จ่ายในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัยและจําเป็นเร่งด่วนต้องรีบ
ดําเนินการบําบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง เช่น วาต
ภัย อุทกภัย  อัคคีภัยและภัยแล้ง  เป็นต้น  ตลอดจนมีความจําเป็นต้องใช้จ่าย
ในกรณีงบประมาณรายจ่ายประจําปีทีต้ั่งไว้ในแผนงานต่าง ๆ ไม่เพียงพอแก่
การเบิกจ่าย

8. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 330,210 บาท
- ค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จํานวน 80,210 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  (ส.ท.ท.)  
ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพิม่เติมถึง (ฉบับที ่8) พ.ศ. 2554 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับค่าบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555
 โดยคํานวณต้ังจ่ายจากประมาณการรายรับไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วน
หกของงบประมาณรายรับจริงในปีทีผ่่านมา  ทัง้นี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด
จากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท   รายรับจริงในปีทีผ่่านมา
ปีงบประมาณ  2560 ไม่รวมเงินดังกล่าว จํานวน  48,028,121.70.-บาท
 จึงคํานวณได้เท่ากับ  80,210.- บาท
-เงินสมทบเข้าหลักประกันสุขภาพ จํานวน 250,000 บาท
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เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ทีข่อง
เทศบาลตําบลธาตุพนม  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุ่ด  ที ่ มท
 0891.3/ว 110  ลงวันที ่ 3  เมษายน  2550  เร่ือง  ดําเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่
9.ประเภทเงินช่วยพิเศษ รวม 40,000 บาท
- เงินช่วยค่าทําศพ จํานวน 5,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าทําศพ  กรณีพนักงานเจ้าหน้าทีท่ีถ่ึงแก่กรรมระหว่างรับราชการ

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 35,000 บาท

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขตเทศบาลให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและปูองกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  ตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย  
ด่วนมาก  ที ่ มท 0313.4 /ว.3203  ลงวันที ่ 4  ตุลาคม  2539   โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สําหรับดําเนิน การปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณ  หรือปูายหรือ
ไฟจราจร ได้แก่ หลอดไฟสัญญาณจราจร สีทาถนน ปูายจราจร  แผงเหล็กกั้น
  ทินเนอร์  แปรงทาสี  ลูกกล้ิงทาสี  ลูกแก้วโรยตีเส้น  สีสะท้อนแสง  กรวย
สะท้อนแสงและวัสดุอื่นทีเ่กี่ยวข้องกับการจราจร  เป็นต้น เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที ่84 ลําดับที ่1

งบบ าเหน็จ/บ านาญ รวม 1,377,290 บาท
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  จํานวน 880,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
โดยคํานวณต้ังจ่ายจากประมาณการรายรับในอัตราร้อยละ  2  ของ
งบประมาณตามกฎกระทรวง ฉบับที ่3  (พ.ศ. 2515) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ
หนังสือกรมการปกครองที ่ มท 0313.4/ว 1187 ลงวันที ่24พฤษภาคม
2542  ทัง้นี้ ได้หักรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
ออกก่อนแล้ว จํานวน   44,020,000.- บาท  จึงต้ังจ่ายในอัตราร้อยละ 2  
 ได้เท่ากับ  880,400.-  บาท  
2. เงินค่าครองชีพผู้รับบํานาญ จํานวน 159,240 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบํานาญของเทศบาลตําบล
ธาตุพนม
3. เงินค่าบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา จํานวน 117,650 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าบําเหน็จรายเดือนให้กับลูกจ้างประจําของเทศบาลตําบล
ธาตุพนม
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบํานาญของเทศบาลตําบลธาตุพนม
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5. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 10,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญของเทศบาลตําบลธาตุพนม
6. เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครูเทศบาลตําบลธาตุพนม จํานวน 200,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นเงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครูเทศบาลตําบลธาตุพนม


